-69middelen dienvolgens, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn ;
Over het derde en het vierde middel,
schending vim artikelen 11 en 107 der
Grondwet, doordat het arrest, door te beslissen dat de vraag, of het ministerieel
besluit van 8 Augustus 1945 overeenkomstig het besluit-wet van 22 Januari 1945
is, niet client onder ogen genomen, aan de
uitvoerende macht . het recht toekent te
onteigenen zonder billijke schadeloosstelling:
Overwegende dat de middelen het besluit-wet van 22 Januari 1945 bestrijden,
evenwel zonder aan te voeren dat dit tiesluit-wet buiten het kader gaat der wetten
van-" 7 September 1939 en 14 December
i944, krachtens welke het genomen werd ;
Dat dergelijke kritiek aan de beoordeling der hoven en rechtbanken ontsnapt;
En overwegemle dnt de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
27 Februari 1947. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Cocqueau des Mattes.
Gelijlvlnidende concl·ttsie, H. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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3 Maart 1947.

lo WET. -MINISTERS VAN DE KONING DIE DE

WETGEVENDE MACHT UITOEFENEN. - ZIJN
ALLEEN BEVOEGD OM TE OORDELEN OF DE LEVENSBELANGEN VAN DE NATIE VERGEN DAT EEN
WETTELIJKE BESCHIKKING DRINGEND MOET
WORDEN GE'rROFFEN.
/
2° INKOMSTENBELASTINGEN. BESLUITEN VAN 30 DECEMBER 1940 EN
2 MAART 1942. - VOOR TIJDELIJK GELDI11
GEHOUDEN DOOR HET llESLUl'l'-WET VAN 5 MEr
1944. - MOETEN WORDEN TOEGEPAST DOOR DE
RECHTERLIJKE MAL'HT.
1 o De in 1·aad vergaderde ministers van
de Koning, die de wetgevende macht
ttitoefenen in het ttitzonde1'li:i 7v geval
voorzien bij artikelen 79 en 82 van de
Grondwet, z·ijn alleen bevoegd om te
oordelen of de levensbelangen van de
Natie ve1·gen dat een wetteli.jke beschiMcing d1'ingend zott wo1·den getroffen vooraleer voo1· de wetgevende kame1'8 de onmogeUjkheid tot vergade·ren
we·rd opgeheven (1).
(1) Verbr., 27 Mei 1946 (A1'1', Verb•·., 1946,
biz. 204; "Bull. en PASIC., 1946, I, 222).

2° De beslniten van 30 Decembe1· 1940 en
2 Maart .1942, ifenomen doo1· de secretaris-gene1·aal van het Ministe1'ie van
financiCn, wo1·den dom· a1·tilcel 3 van het
beslttit-wet van 5 Mei 1944 voo1· tijdelijlc
geldig gehottden te ·relcenen van de datmn van htm inwm·lc-i1Wt1"eding_; niettegenstaande het tijdelijk lcaralctM van
hun geldigheid, moeten zij wonlen toegepast doo1· de rechterlijlce macht (2).

(LOONTJENS, T; BEHEER VAN FINANCIEI\'.)
ARREST.
RET HOF; ~ Gelet op het arrest, op
28 Mei 1945 door het Hof van beroep te
Gent op tegenspraak gewezen;
Over het enig middel tot verbreking,
schending van artikelen 26, 97 en 110 der
Gronclwet, 1 van de wet van 7 September
1939, 5 van de wet van 10 Mei 1940,. van
het enig artikel van het koninklijk besluit nr 202 van 9 September 1935, bekrachtigcl bij het enig· artikel, 67°, van de
wet van 4 Mei 1936, 35, § 4, en 39 der wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij koninklijk besluit
vim 12 September 1936 : 1 o doordat het
bestreden arrest beslist heeft, dat, ten
aanzien van het besluit-wet van5 Mei 1944,
in het Staatsblacl van 1 September 1944
gepubliceerd, de artikelen 16, § 2, van het
besluit van de secretaris-generaat van het
ministerie van financien dd. 30 December
1940 en 3 van het besluit van de secretarisgeneraal van hetzelfcle ministerie dd.
2 Maart 1942, alhoewel nietig, hun toepassing moesten krijgen omdat de wetgevencle
macht hun de bekrachtiging van de wet
heeft gegeven, dan wanneer de regering
het recht :iJ.iet had wetten te maken inzake
belastingen, juist op het ogenblik waarop
de wetgevende macht de haar door de
Grondwet toegekende zencling ging kunnen hernemen, en het recht niet had de
door haar zelf nietig verldaarde akten geldig te maken, en clan wanneer, zelfs· in de
veronderstelling dat de regering clit recht
zou gehacl hebben. de door de secretarisgeneraal genomen· beschikkingen nog geen
definitief knrakter hebben vermits de regering dienaangaande nog geen houding
heeft aangenomen; .2° doordat, sttbsidiairlijk, het bestreden arrest het midclel niet
heeft beantwoorcl, afgeleid -hieruit dat bet
ten onrechte was dat de door het juridisch
wezen, - waarvan de aanlegger een cler
vennoten was, - niet uitgekeerde sammen werden aangeslagen in zijnen hoofde,
ten minste in de aanvullende personele
belasting, die beheerst ge~leven was bij
(2) Verb,.; 27 Mei 1946, twee arresten
(Arr. Verb1·., 1946, biz. 203 en 204; Bull. en
PASIC., 1946, I, 222); 2'4 Juni 1946 (An·. Ye•·br.,
1946, biz. 235; Bull. en PASIC., 1946, I, 255).
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het niet gewijzigcl artikel 39 der samei).geOver het tweede onderdeel van het midschakelde wetten op cle inkomstenbelas- del :
tingen:
Overwegende dat, noch uit het bestreden
Over het eerste onderdeel van het micl- arrest, noch nit enig ancler stuk van de
del :
procedure waarop het Hof acht kan slaan,
Overwegencle dat' uit het bestreden ar- blijkt clat de aanlegger, v66r de rechter
rest blijkt dat de aanslag, waarover het over de grond, een micldel voorgesteld had
geschil loopt, gevestigd werd bij toepas- gegrond op artikel 39 der samengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbesin~ cler besluiten van 30 'December 1940
en 2 Maart 1942 door de secretaris-gene- lastingen;
Dat bet miclclel in zijn tweecle onclerraal van het ministerie van financH\n genomen, besluiten clie krachtens het besluit- deel in feite niet opgaat;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziewet van 5 Mei 1944, artikel 3, tijdelijk
ning; veroordeelt de aanlegger tot de
verplichtend zijn;
Overwegencle dat het middel aan de in kosten.
raacl vergaderde ministers het recht out3 Maart 1947.- 2° kamer. - Voorzitter,
kent dergelijk besluit-wet inzake belasH. 'Vouters, raadsheer waarnemend voortingen te nemen, om de reden 'dat de wet zitter.H. Bail.- GeUjlcvari 7 September 1939 hun deze macht niet l~ticlencle Verslaggever,
conclusie, H. Hayoit de Termiovergedragen heeft en dat er, op 1 Sep- court,
eerste advocaat-generaal.
tember 1944, voor de Kamers geen onmogelijkheid meer bestond binnen kort te
vergacleren ;
Overwegende dat het hierboven aange2e KAMER. - 3 Maart 1947.
duid besluit-wet niet genomen werd
krachtens de aan de Koning door de wet
van 7 September 1939' toegekencle mach- VOORZIENING IN VERBREKING.
IN ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELASTINten; clat het cloor een analogische ioepas(.lEN. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. VERsing is van artikelen 79 en 82 der GrondZOEKSCHRIFT NEERGELEGD DOOR EEN LASTwet, dat, wijl de Kamers niet konden vergaderen en de Koning· zich in de onmogeHERBER OP DE GRIFFIE VAN RET HOl' VAN BEROEP. LASTHEBBER WELKE NIET RECHTc
lijkheicl bevond te regeren, de in raacl
vergaclerde ministers; met clit besluit-wet
VAARDIGT ZIJN MACHT TE HEBBEN GEKREGEN,
te nemen, de gronclwettelijke machten
HETZIJ VAN EEN WETTELIJK OF STATUTAIR
van de Koning hebben uitgeoefend, nameORGAAN, HETZIJ VAN EEN PERSOON DIE ZELF
EEN BIJZONDERE MACHT HEEFT GEKREGEN VAN
lijk de wetgevende macht om de beschikkingen te nemen Welke de verdediging Van
DERGELI.iK ORGAAN. -- VOORZIENING NIET ONThet grondgebied en de levensbelangen van
VANKELIJK.·
de Natie vereisten;
Overwegende dat zij, na de nietigheid te In zaken '!!an reohtst1·eekse belastingen,
is niet ontvanlcelij lc de voorziening ingehebben vastgestelcl van de besluiten welke
stelcl lloor het. nem·leggen, op de griffi.e
tot grondslag clienen van de inning, deze
van het hot van beroep, van het ve1·niettemin als tijdelijk geldig hebben aanzoeksclwift tot verb1·elcing clom· een lastgezien;
hebbe1· wellce niet reohtvaarcligt zijn
Overwegende clat, wijl het besluit-wet
macht te hebben gelcregen, hetzij van
van 5 Mei 1944 de waarde heeft van een
een wettelijk of stattttair m·gaan van cle
interpreterende wet, het cloor de rechtervennootschap, hetz'ii van een pe1·soon
lijke macht, krachtens artikel 28 der
(Ue
zelf van een clergelijk o1·gaan cle
Grondwet en ar.tikel 5 van de wet van
rnacht heett ontvangen om op zijn bet11·t
7 J uli 1865, moet toegepast wonlen ;
claaTtoe bijzon(lere maoht te geven (1).
Overwegende dat, onder de hierboven
aangehaalde omstnndigh~den, de in raad
(N. V. « BROUWERIJ ROMAN>>,
vergaderde ministers alleen bevoegd waT. IiEHEER VAN FINANCIEN,)
ren om te oordelen of de levensbelangen
van de Natie vereisten dat de beschikkinARREST.
gen, vervat in het besluit-wet van 5 Mei
1944, clringend zouden getroffen worden
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
zelfs alvorens voor de wetgevende Kamer~ arrest, op 17 A1wil 1946 door het Hof van
de onmogelijkheicl tot vergaderen werd beroep te Gent gewezen ;
opgeheven;
Overwegende, eindeli:ik, dat het tijdelijk
karakter van de gelcligheid van een be(1) Verbr., 8 Januari 1940 (Bull. en PASIC.,
sluit cle hoven en rechtbanken niet kan 1940, I, 2 en de nota) ; 5 Mei 1941 (ibid., 1941,
toelaten alle toepassing er van te weige- I, 181); 14 Juli 1941 (ibicl., 1941, I, 301, en de
ren;
nota 1); 20 J anuari 1944 (ibid., 1944, I, 162);
Dat het midclel in zijn eerste onderdeel 20 J anuari 1947 (zie hager, blz. 15; B•tll, en
in rechte niet opgaat;
PASIC., 1947, I, 21).
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Overwegende dat, wanneer de aanlegster een naamloze vennootschap is, de
handtekening op het verzoekschrift tot
verbreking en het overleggen der stnkken
op de griillie van het hof van beroep noodzakelijk moeten nitgaan van een natnnrlijke persoon die, tot llet vervullen van
die formaliteiten in naam van de vennoot. schap, bevoegd of behoorlijk gemachtigd
is;
Overwegende dat, in de zaak, gezegde
formaliteiten vervnld werden door de
denrwaarder Van der Haeghen die beweert bijzondere gevolmachtigde van de
eisende vennootschap te zijn;
Overwegende dat nit geen enkel stnk
blijkt dat de afgevaardigde-beheerder, die
de bijzondere volmacht aan Van der
Haeghen heeft gegeven, van de vennootschap de macht daartoe zon gekregen hebben;
Overwegende dat, bij gebrek van een
aan de deurwaarder Van der Haeghen
regelmatig gegeven volmacht, de voorzie-.
ning niet ontvankelijk is ;
Om die redenen,: verwerpt de voorziening en veroordeelt de aanlegster tot de
kosten.
3 Maart 1947. --:- 26 kamer.- Voo·rzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waurnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. de Oocqneau
des Mottes. - Gelijlcluiclende concl!ts·ie,
H. Hayoit cle Termicourt, eerste advocaatgeneraal. - Pleitm·, H. Van Leynseele.
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3 Maart 1947.

VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAREN. 0NDE11HOOR VAN GETUIGEN IN DE
LOOP VAN VERSCHILLENDE TERECHTZiTTINGEN
VAN DE KRIJGSR-AAD. AFZONDERLIJK PROCES-VERBAAL VOOR IEDERE TERECHTZITTING.
VERMELDING VAN DE EEDAFLEGGING ENKEL
IN RET PROCES-YERBAAL VAN DE EERSTE TER.ECH'l'ZITTING. NIETIGHEID VAN RET VONNIS.

W ann em· de

kdj gsraacl get1tigen heeft
onderhoorcl in de loop van verschillende ·te1·echtzittingen. waa1·van ajzondel·lijk proces-ve1·baal werd opgemaakt,
bewijst de vermelding van de aflegging
van de wettelijlce eed doo1· de getltigm~, enkel gedaan in het proces-verbaal
van de ee1·ste te1·echtzitting, de vervnlling niet van die substantiele fol·maliteit dam· de get1tigen, gehom·d op latere
terechtzittingen, en is het vonnis, dat
OJ) de1·,qelijke procecl!We werd gewezen,
nietig (1).

(1) Verbr., 25 November 1946 (.4.1'1'. Ve1·b1·.,
1946, blz. 404; Bull. en PAS1C., 1946, I, 439, en

de nota 1, biz. 440).

(DE BRUYNE.)

ARREST.
HET .HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 December 1946 gewezen door
het Militair Gereclltsllof, zetelende te
Gent;
Over het middel ambtshulve opgeworpen, schencling van artikelen. 155, 189 en
317 van het Wetboek van strafvordering;
87, 106 en 173 van het Wetboek van strafvordering voor het leger te lancle dd.
20 Juli 1814, doordat de processen-verbaal
van de terechtzittingen van de krijgsraad niet vaststellen dat ieder gehoorde
getuige de door de wet voorgeschreven
eed heeft afgelegd, alclus het vonnis van
onwaarde makende, en doordat het militair gerechtshof de nietigheid van gezegd
arrest heeft overgenomen :
.
Overwegende dat, noch in de processenverbaal van de terechtzittingen van 12,
17, 18, 19 en 24 Juni 1946, noch in enig
andere akte van de procedure is geconstateerd hetzij rechtstreeks, hetzij door uitdrukkelijke •verwijzing naar de desbetreffencle vermelding van het proces-verbaal
der terechtzitting van 11 Jnni 1946 dat
de getuigen, die geclnrende vo01'melcle terechtzittingen van de krijgsraad werden
gehoord, voorafgaandelijk de eed hebben
afgelegcl of van die verplichting door de
wet waren ontslagen;
Overwegende dat, bij gebreke van uitdrnkkelijke verwijzing in de later opgestelde processen-verbaal, de in het zittingblad van 11 Jnni 1946 voorkomende verl!lelcling aangaande de eeduflegging niet
volstaat om vast te stellen dat de getnigen, die gehoord werden op de latere terechtzittingen, de wettelijke eed hebben afgelegd, terechtzittingen voor elk
derwelke een proces-verbaal wercl opgesteld;
Overwegende dat alle pleegvormen,
waarvan de inachtneming niet blijkt uit
stukken waarop het Hof acht kan slaan,
als niet vervnld worden beschonwd;
Overwegende dat, behoudens nitzonderlijke aan de zaak vreemde gevallen, de getnigen op straffe van nietigheid v66r de
strafrechtbanken de wettelijke eed moeten afleggen ;
Dat, gestennd zijnde op onregelmatig
gedane getnigenverklaringen, het vonnis
van de krijgsraad nietig is ;
Overwegende clat, naar de vermeldingen
van de aangeklaagde beslissing, het militair gerechtshof zijn arrest heeft gestennd, namelijk op het verslag van de
heer voorzitter, op !let beroepen vonnis
en op de stnkken;
Dat niet blijkt dat het militair gerechtshof de in eerste aanleg onregelmatig afgelegcle getnigenverklaringen nit de elementen van zijn overtniging heeft verwijderd;

-_72,.Dat het bestreden arrest aldus de nietigheid, waarvan het vonnis van de krijgsraad is aangetast, heeft overgenomen· en
de in het middel vermelcle wetsbepalingen
heeft geschonden;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie welke op 23 December 1948
dDor cle aanlegger te laat werd neergelegd tot staving van de op 16 December
1946 ingestelde voorziening, verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig
a:rrest zal overgeschreven worden in de
registers van het lVIilitair Gerechtshof te
Gent en clat melding er van zal gemaakt
worden op cle kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld;
kosteq ten laste van de Staat.
3 Maart 1947. - 2~ kamer.- Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau
Lles Mottes. - Gelijkllt.iclencle conclusie,
H. Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaatgeneraal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAI!'ZAKEN, - lVIIDDEL AFGELEID UIT DE
ONREGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING VOOR
DE EERSTE RECHTER. - VO~JR DE EERSTE
MAAL VOORGESTELD VOOR HET HOF VAN VERBREKING. - J\IIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. ~
STOFFELIJKE MIS SLAG IN DE AANDUIDING VAN
DE DATUM DER FElTEN. - VERDACHTE IN DE
GELEGENHEID ZICH TE VERDEDIGEN TEGEN DE
JUISTE QUALIFJCATIE. - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN HOGER BEROEP OM DE STm'FELUKE MISSLAG TE HERSTELLEN.
1° Mag niet voor cle ee1·ste maal v66r het
H of vnn ve·rbt'eking wonlen vodrgestelcl
het miclclel clat wonlt ajgeleicl uit cle
onregelmatigheicl ,t,an cle clagvaa1·cling
v66r cle eerste 1·echtm· (1).
2° De rechter in hager bemep mag cle
venlcwhte veroo1·flelen na herstelling
van een stoffelijke misslag in cle aancl·tiicling vnn cle flcttmn vnn cle jeiten,
begt;um zo i'li cle dagvnarcling als doo1·
· cle ee1·ste · 1·echter, wanneer cle verclnchte de {!elegenheicl 'heeft gehacl zich
tegen de jttiste qttalificatie te ·VC1'cledi-

gen (2).

(WOLFS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zete(1) Verbr., 24 .Juni 1946 (Ar1·. Ye1·br., 1946,
biz. 240; Btbll. en PASIC., 1946, l, 259).
(2) Raadpleeg verbr., 14 Juli 1941 (Bull. en
PAsrc., 1941, I, 307) en 17 Mei 1943 (ibid.,
1943, I, 188).

lende te Lnik, op 14 Januari 1947 gewezen;
Over het eerste midclel, schencling van
artikel 97 van de Grondwet en artikelen 182 en 183 van het W etboek van
surafvordering, dooi:dat het bestreden arrest eiser heeft veroordeeld nit hoofde
van feiten cUe niet aan het o01·deel van
het militair gerechtshof waren onderworpen:
Overwegende dat het niet blijkt nit het
bestreclen arrest of nit enig stnk der
rechtspleging, waarop het Hof acht vermag te slaan, dat het militair gerechtshof eiser heeft veroorcleeld uit hoofde
van feiten welke niet in de telastlegging
waren voorzien;
Dat · het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de nietigheid : a) van de dagvaarding
v66r de eerste rechter, omdat eiser zich
heeft kunnen vergissen aangaande de
.hem ten laste gelegde feiten ; b) van de
clisqnalificatie, omdat hij niet werd uitgenocligd om zich tegen de gewijzigde betichting te verdecligen :
Aangaande het eerste onderdeel van het
middel :
Overwegende dat het middel niet a:in
de rech ter over de grond werd onder. worpen en clerhalve niet v66r het Hof van
' verbreking kan worden opgeworpen;
, Aangaande het tweede on'derdeel van
het middel :
Overwegende dat het militair gerechtshof, met te beslissen dat cle feiten der telastlegging werden gepleegd op een ander
tijdstip dan hetgene aangeduid in de dagvaarding, niet die feiten heeft geclisqualificeercl, maar enkel een stoffelijke misslag heeft hersteld; dat, anderzijds, het
bestreden arrest vaststelt dat eiser « de
. gelegenheid heeft gehad zich tegen de
gewijzigde betichting te verdedigen » ;
Dat claarnit volgt dat het middel in zijn
tweede onderdeel niet kan slagen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de ornstancligheid dat eiser van een aanleg (krijgsraacl) beroofd is geweest :
Overwegende dat uit cle voorafgaande
beschouwingen aangaande het eerste middel blijkt dat het midclel in feite niet opgaat;
En overwegende dat cle snbstanWHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat ,de
nitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; verwijst eiser in de kosten.
3 Maart 1947.- 2" kamer. - Voo1'Zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Smetrijns.
Gelijkluiflencle concltts·ie, H. Hayoit de
Termiconrt, eerste advocaat-generaal.
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VONNISSEN

3 Maart 1947.
EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. VERMELDING VAN DE KAMER VAN DE REOHTS~fACHT WAARVOOR DE
VIGRDACHTE VERSCHIJNT. NIET VOORGESCHREVEN DOOR DE WET OP· STRAF VAN NIETIGHEID.

2° -RECHTERLIJKE INRICHTING. JVliLITAIRE RECHTSMAOHT. VERVANGING
VAN DE AUDITEUR,GENERAAL DOOR EEN ADVOOAAT-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF. WETTELIJKHEID.

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. JVIIDDELEN DIE ENKEL DE
PROCEDURE VOOR DE EERSTE REOHTER BETREFFEN.- VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID.JVlOGEN NIET VOOR DE EERSTE MAAI. WORDEN
VOORGESTELD V66nr HET HOF VAN VERBREKING.

1° De vermelding, in het a-rrest van het
militai-1' gerechtshof, van het n?tmmer
van de kamer waarv6<h" de vm·dachte
verschijnt, is niet voorgeschreven op
st1·at van nietigheid.
2° De a~tditeur-generaal ma,q, wat aangaat een alcte van zijn bediening, z-ich
laten vervangen doo1· een advocaat-genemal bij het milUai1· ge1·echtshof. (Wet

van 15 Juni 1899, art. 127; besluit-wet
van 21 November 1944, art. 1.)
3° Moyen niet voo1· de eerste maal V(lM
het Hot van vet·brelc-ing wa·rden voo1·gesteld, de middelen, vreemd aan de bevoegdheicl, die enkel de proced·u·re v6tlr
de eerste 1·echter betrefj'en (1). (Wet
van 29 April 1806, art. 2.)
(CAMPION.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 Januari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste middel, daaruit afgeleid
dat, na de pleidooien, de aucliteur-gener.aal in de raadkamer is geweest bij het
hof:
Overwegende dat het aangevoerd feit,
noch uit de vermelclingen van het bestreden arrest, noch uit enig ander stuk der
rechtspleging blijkt;
Dat het middel derhalve in feite niet
opgaat;
Over het tweede middel, hierop gesteund
dat het arrest verzachtende omstancligheden aanneemt, desondanks de door de
eerste rechter uitgesproken straf ver-.
(1) Verbr., 29 April 1946 (A1'1'. Verb?-., 1946,
biz. 159; Bull. en PASIC., 1946, I, 165).

zwaart en aldus een tegenstrijdigheid in
houdt :
Overwegende dat 1het arrest de aanlegger veroordeelt tot twintig jaar buitengewone hechtenis wegens · een misdaad
met de doodstraf gestraft (Wetboek van
strafrecht, art. 113) ;
Dat het arrest aldus geen tegenstrijcligheid inhoudt en overkomstig de wet
gewezen is;
Over het derde middel, daarop gegrond
dat in het arrest drie regels doorgehaald
zijn, zonder dat er melding van gemaakt
wordt:
· Overwegende dat het niiddel tegengesproken wordt door een duidelijke melding op het einde van het arrest; ·
Over het vierde middel, daaruit afgeleid
dat het arrest niet vermeldt << v66r de
hoeveelste kamer de aanlegger is verschenen ll :
Overwegende dat de vermelding, in het
arrest, van het nummer der kamer van
het militair gerechtshof, waarv66r de betichte verschijnt, door geen wetsbepaling
op straf van nietigheid is voorgeschreven;
Over het vijfde middel, hierop gesteund
dat de auditeur-generaal ter terechtzitting
door een advocaat-generaal werd vervangen:
Overwegende dat de vervanging van de
audite\lr-generaal door een advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, wat aangaat een akte van zijn becliening, toegelaten is door artikel 127 der wet van
15 Juni 1899 en door artikel 1 van het besluit-wet del. 21 November 1944;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Qver het zesde middel, gesteund op de
conclusie van het openbaar ministerie
. v66r de krijgsraad, en over het zevende
micldel, betreffende de verdediging van de
aanlegger v66r de krijgsraad;
Overwegende dat die middelen enkel
'verband houden met de rechtspleging v66r
de eerste rechter en dat ze v66r het
militair gerechtshof niet werden opgeworpen ;· dat ze aan de bevoegdheid vreemd
zijn;
Overwegende derhalve dat die middelen
niet ontvankelijk zijn (wet van 29 April
1806, art. 2) ;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
3 Maart 1947.- 26 kamer. - Voa1·zitte·r,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - l1 enlaggever, H. de Olippele.
- GeUjlcluidende conclttsie, H. Hayoit de
'l'ermicourt, eerste advocaat-generaal.
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ERFDIENSTB.AARHEID. - HoOGSTAMMIGE BOMEN. - BEHOUD OP EEN KLEINERE
AFSTAND DAN DEGENE TOEGELATEN DOOR HET
r~ANDELIJK WETBOEK. VooRTDUHENDE EN
ZICHTBARE ERFDIENSTBAARHEID DIE DOOR
VERJARING KAN WORDEN VERKREGEN.
GEEN RECHT VOOR DE EIGENAAR VAN HET
HEERSEND ERF DE ROMEN l'E VERVANGEN.
UITZONDERLIJK KARAKTER VAN ARTIKEL 665 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
Het 1'echt hoogstam1nige bomen te behottden op een atstanfl van het aanpalencl
e1'j, 7cleine1' dan clegene toegelaten doo·r
het Lanclelijk Wetboek, is een voo1·tcMtrende en z·ichtba1'e erfclienstbaadwicl
clie lean wonlen ve1·lcn3gen door het clertigja'l'ig bezU, maa1· cle verkrijgende
verja1·ing is bepeTlct tot het voonve1·p
van het bezU en fle eigenaar van het
hee1'sencl e·rf, cUe cloo·r verjaring cle1-gelij lee e·rfclienstbaa1·heicl heeft ve1"lc1·egen, heett niet het 1·echt cle bomen te
ve1·van,qen claar a1·tUcel 665 van het Bm·ge'l'lijk TVetboelc, hetwelk het overbTengen van zelce·re erjclienstbaa1·heden van
een voo1·-we·rp op een ancle1· toelaat, een
uitzoncleringsbepaling is (1).

(DE CLIPPELE, T. SIENAERT EN CONSOORTEN.)
ARREST.
HET HOF; --,-- Gelet op ,het bestreden
vonnis, op 3 Februari 1944 in gruad van
hoger beroep door de Rechtbank vau eerste aanleg te Dendermonde gewezen ;
Over het enig middel, schending van
artikelen 665, 703, 704, 706, 707, 708,. 2219,
2229, 2230, 2234, 2235, 2262, 2264 van het
Burgerlijk Wetboek, 30, 34, 35, 36, 37 van
het Landelijk W etboek van 7 October
1886, doordat het bestreden vonnis weigert
rekening te houden met de door aanlegster in :verbreking ingeroepen dertigjarige
verfaring, afgeleid nit het feit dat zijzelf of hare rechtsvoorgangers sinds meer
dan dertig jaar· hoogstammige bomen bezaten op de bedoelde plaats, zijnde op
mindere afstand dan bij het gebruik bepaald is, zulks om reden dat het recht,
om bomen te hebben op een mind ere afstand van het belendend erf, dan ''oor~
schreven bij de wet of ,de gebruiken,
slechts verworven wonlt ten voordele
van individueel bepaalde bomen, en niet
het recht verleent · te eeuwigen dage op
dezelfcle plaats hoogstammige bomen te
bezitten; hoewel het recht, verworven
door de aanwezigheid sinds meer dan dertig jaar van een hoogstammige boom on
een bepaalde afstand, het recht is om op
(1) Zie verbr., 18 Juni 1846 (Bull., 1846-1847,
p. 157,· en PASIC., 1847, I, 107).

gemelde afstand niet slechts deze of gene,
meer dan dertig jaar oud zijnde, bepaalde boom te behouden voor de duur
van zijn leven, doch om , het even welke
boom die ter vervanging komt van de
eerste en die beantwoordt aan dezelfde
voorwaarden, ongeacht zijn eigen ouderdom, en op voorwaarde slechts dat sinds
dertig jaar een dergelijke boom op de
afstand in kwestie bestaan heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt clat hoogstammige bomen, die
niet meer dan vijf-'en-twintig jaar oud
zijn, op het erf van de beroepste1; groeien
op 83 centimeter afstand van cle scheidingslijn van de erven, afstand kleiner
dan deze door het Landelijk W etboek
toegelaten;,
Overwegende dat het middel aan gezegd
vonnis verwijt niet te hebben aangenomen dat cle aanlegster, door verjaring,
het recht verkregen had de betwiste bomen te behouden, daar het vertrekpunt
van .de verjaring moet gesteld worden op
het tijdstip waar, op die plaats, de _eerste
hoogstammige bomen geplant werden;
Overwegende dat de dertigjarige verjaring, dat men ze beschouwt, hetzij als de
straf voor de nalatigheid van de schuldeiser, hetzij als het uitwerksel van ~~;ijn
vermoedelijke afstancl, moet beperkt
blijven tot het voorwerp dat ze rechtstreeks heeft geraakt, omdat de straffen
en het afstand doen, van strenge interpretatie zijnde, niet van het een feit tot
het ander kunnen uitgebreid worden;
Overwegende clat artikel 665 van het
Burgerlijk Wetboek, dat het overbrengen
van erfclienstbaarheden van een voorwerp
. op een ancler toelaat, een uitzonderingsbepaling is, welke niet analogisch kan
toegepast worden; dat, anderzijds, het
feit een beplanting ann te leggen op een
bepaalde plaats, de wil niet bewijst vaii
de eigenaar van het heersend erf, die
beplanting daar voor altijd te behouden,
noch de wil van de eigenaar van het
dienencl erf, clie beplanting voor altijd te
dulden, doch kan uitgelegd worden door
de wens van laatstgenoemde, aan zijn
gebuur geen schade te veroorzaken door
hem te dwingen bomen, alvorens ze tot
hun rijpheid zijn gekomen, weg te ne:
men;
Dat het mid del niet gegrond is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening en ~eroordeelt de aanlegster tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerders.
6 Maart 1947. -1• kamer.- Voo1·zitteT,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, H. de Oocqueau des Mattes. Gelijlcl1ticlencle concl1tsie, H. Oolard, advocaat-generaal. ~ Pleite1·s, HH. Veldekens en Van Leynseele.
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VERBINTENIS. SCHULDENAAR DIE ZE
NIET UITVOERT. -- SCHULDENAAR TE GOEDER
TROUW. 0MSTANDIGHEID DIE DE SCHULDENAAR NIET VRIJSTELT VAN SCHADELOOSSTELLING.

20

VERBINTIDNIS. STRA~'BEDING.
RECHTER NIET BEVOEGD OM NA TE GAAN m• DE
PARTIJ DIE DE TOEPASSING ER VAN VORDERT
WERKELIJK EEN SCHADE HEEHT GELEDEN.

1 o De. uoecle t·roittv van cle schitlclenaar·,
clie zijn ve·rbintenis niet heett ititgevoerd, stelt hem niet m·ij van schacleloosstelUng (1). (Burg. Wetb., arti-

kel 1147.)
2o

nr

anneer een ove·reenlcomst bepanlt clat
cle parUj, clie ha.ar· ver·b·inten·is niet naleeft op d.e overeengelcomen ter-mijn,
een zekere som ten titel van schadeloosstelUng zal betalen, behoort het de r·ech-.
te·r niet rw te gaan of cle partij, rl·ie rle
toepass-ing van clit stntfbecl·in g vonler·t,
wer·kelijk een schalle heeft geleden (2).

(Burg. Wetb., art. 1152.)
(« NAVEA

>J,

'1'.

DE COSTER.)

AR-REST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 'April 1942 gewezen door het
Vreclegerecht van het kanton Aarschot,
uitspraak cloencle in laatste aanleg;
Over het enig miclc1el, schencling van
artikelen 1134, 1152, 1226, 1229, alinea 2,
1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek,
eerste tak : cloorr1at de aangevochten be' slissing, · enerzijds, de toepassing geweigercl heeft van een strafbecling, en zo de
verplichtencle kracht c1er overeenkornsten
a:angetast heeft; om reden dat de schnlclenaar zou te goecler trouw hebben gehandelcl, dan wanneer de goede tronw geen
omstancligheid is welke, voor het ~eval
van niet-naleving ener verbintenis, de verplichting tot schadevergoeding zou wegnemen : tweecle tak : cloordat, anclerzijcls,
cleze toepassing tevens verworpen werd
omclat aanlegster geen schacle zou geleden
hebbeil, clan wanneer de schuldeiser het
bestaan van een schacle niet moet bewijzen om cle conventionele boete te bekomen:
Over het eerste onderdeel van het midclel :
Overwegencle clat het bestreclen vonnis
vaststelt dat de vorclering strekt tot betaling door verweerder aan aanlegster van
de som van 282 fr. 50, cleze zich verde(1) Zie verbr., 23 Februari 1928 (Bull. en
PASIC., 1928, I, 85).
(2) 'Zie verbr., 6 Juni 1912 (Bull. en PAsrc.,
1912, I, 332).

lende in twee posten : 1 o een bedrag van
82 fr. 50 welke verweerder zich verbonden
heeft te betalen in ruil van de toelating,
bij middel van een radio, aanlegsters repertorium uit te voeren van 15 December
1941 tot 15 Maart 1942; 2° een beclrag van
200 frank ten titel van forfaitaire schadeloosstelling voor het ni~t betalen van het
aangeboclen kwijtschrift; dat de verweerder thans de som van 82 fr. 50 betaald
heeft en vraagt om .ontslagen te worden
van de forfaitaire sc:Uadevergoeding om
reden dat hij te goecler trouw clacht,
steunende op de verklaring van de agent
van aanlegster, aan deze niets meer versclmlcligd te zijn, vermits hij geen racliotoestel meer bezat; clat aanlegster verklaart van de forfaitaire schadevergoecling niet te willen afzien, doch bereid te
zijn cleze te vermincleren tot 105 frank;
Overwegencle clat het vonnis verklaart
chit het vaststaat dat partijen, bij voorbaat en onder een strafbeding, het bedrag
der schadevergoeding vastgestelcl hebben
die verweercler, in geval van niet-nakoming der verbintenis, moest betalen;
Overwegencle clat het vonnis de aanspraak van de aanlegster verwerpt om
een eerste reclen : clat uit de behandeling
cler zaak blijkt clat verweercler te goecler
trouw gehandeld heeft, zich steunende op
de verklaringen van de agent van aanlegster;
Overwegende clat, luiclens artikel 1147
van het Burgerlijk- vV etboek, de schulclenaar, inclien daartoe aanleiding bestaat,
veroordeelcl worclt tot het betalen van
schadevergoecling, hetzij wegens het niet
uitvoeren van cle verbintenis, hetzij wegens het niet tijdig uitvoeren er van, wanneer hij niet bewijst clat het niet uitvoeren het gevolg is van een vreemde oorzaak clie hem· niet kan toegerekend worden, zelfs 1al is. er geen kwade trouw Yan
zijnentweg·e;
Overwegencle clat het bestreclen vonnis,
door de aanlegster van haar eis af te
wijzen om reclen clat de verweercler te
goecler trouw zou gehandelcl hebben, artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft ;
Over het tweecle onclerdeel van het middel :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
de aanlegster van haar eis afwijst om
een tweecle reclen : <c clat er overigens geen
schacle bestaan heeft >> :
Overwegende clat het de contracterende
partijen vrij staat, inzake schaclevergoecling, van het gemeen recht af te wijken;
clat zij namelijk de gevallen kunnen bepalen waarin schaclevergoecling, wegens
niet uitvoeren of wegens niet tijdig uitvoeren, zal verschuldigd zijn, en op forfaitaire wijze het bedrag er van vaststellen (Burgerlijk Wetboek, artikelen 1134
en 1152) ;
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Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat partijen van dat vermogen gebruik hebben gemaakt door het recht op de bedongen
schaclevergoeding te cloen ontstaan uit het
feit alleen dat bet contract op de overeengekomen termijn niet werd uitgevoercl,
zonder dat· enige inmorastelling noclig
weze; dat alle opzoeking nopens de werkelijkheid van een nadeel, in soortgelijke
bedingen, client van de hand gewezen; dat
de contracterende partijen, inderdaacl, op
voorhand, het bestaan er van hebben aangenomen en het bedrag er van hebben geschat; dat zij alclus die kwesties a an de
beoordeling van de rechter hebben willen onttrekken, met ze zelf te regelen in
een overeenkomst welke voor hen als wet
geldt, en dus als de wet client nageleefd;
Overwegende dat nit die beschouwingen
blijkt clat het bestreden vonnis, door de
aanspraak van de aanlegster te verwerpen om reden dat er geen schade bestaan
heeft, artikelen 1134 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het ,bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Vredegerecht te Aarschot en dat
melding er van zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Vredegerecht
te Lenven.
6 Maart 1947 .. ~ 1° kamer. - Voo·rzUter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vm·slag~
gever, H. Fontaine. - Gelijlcluidencle
concl·usie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Ple·ite·r, H. Veldekens.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN. IN HOGER DEROEP GENOMEN CONCLUSIES DIE
IN ,\LGEMENE BEWOOHDINGEN VERWIJZEN
NAAR DE HEDENEN VAN DE EERSTE RECHTER.
- RECHTER IN HOGER DEROEP NIET VERPLICHT DE REDENEN TE BEANTWOORDEN VAN
DE EERSTE RECHTER VAN WIE HIJ DE DESLISSING WIJZIGT.
0

-

De veTwijzing, in algemene betvoonlingen,
naar cle r·edenen van de eerste r·echter, gedaan ·in de cmwlttsies in hager
beToep, ve1'zoekt de rechte·r in hoger·
beroetJ 'niet iede·r van die redenen te
beantwoorden,· in principe moet de
r·echter in hoger ber·oep de r·edenen niet
beantwoorden V(tn de eer·ste rechter van
wie hij de beslissing wijzigt (1).
(1) Zie verbr., 13 Januari 1938 (Bull. en
1938, I, 6).

PASIC.,

(VAN LAETHEM, T. l 1AN LAETHEM.)'
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 16 December 1943 gewezen door
de Rechtbank van eerste ~aanleg te Brnssel, zetelende in graad van hoget beroep;
Over het enig middel tot verbreking,
schencling van artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en van de be~
wijskracht der door eiser v66r de rechter over de grond neergelegcle beslniten,
en van artikel 97 cler Grondwet, doorclat
het bestreden vonnis verklaarcl heeft dat
de vaststellingen, gedaan door de deskunclige, het enig bewi:i'l · zijn door eiser in
verbreking voorgelegd tot staving van zijn
vordering, en eiser van zijn eis tot
scbadevergoeding afgewezen heeft om reden clat deze vaststellingen, in 1943 gedaan, onvoldoende waren om het gebrek
aan onderhoud of aan zuiverheid bij het
einde van de pacht te bewijzen, wanneer
de besluiten van eiser in verbreking,
verre van zich er toe te beperken de vaststellingen van de desknndige in te roepen, uitdrukkelijl!: verwezen hadden naar
de beweegredenen van de eerste rechter, en bovendien nog andere bewijzen ingeroepen hadden, namelijk, ten eerste :
het feit dat verweerder in verbreking als
uittredende pachter verantwoordelijk 'was
voor al de aan llet kwestieus l:ind aangerichte schade, zolang de eigenaar het
bezit daarvan niet had overgenomen
of, bij weigering vanwege de eigenaar
om het land over te nemen, zolang de
afgaande pachter niet gerechtelijk had
doen vaststellen dat hij aan zijn verplichtingen had voldaan; ten tweede : het feit
dat verweerder in verbreking geen vergoecling gevraagd had bij het einde van
de pacht voor mest eii navetten, waaruit
bleek dat hij zeer goecl de verwaarloosde
toestand van het perceel land kende,
wanneer bovendien eiser in verbreking,
in zijn besluiten v66r de rechtbank in
boger beroep genomen, zich uitdrnkkelijk beriep op de boger genoemde bewijzen, wanneer liet bestreclen vonnis de bewijskracht van gezegde beslniten aldus
blijkbaar geschonclen heeft; en doordat de
bestreden beslissing de beslniten van
eiser in verbreking niet beantwoord
heeft in zoverre ze uitdrukkelijk hogergenoemde bewijzen inriepen tot staving
van zijn eis tot het bekomen cler schaclevergoeding, warmeer, volgens artikel 97
van de Grondwet, de rechter vei·plicht is
op al de door de partijen in regelmatig
neergelegde besluiten ingeroepen middelen
te antwo'orclen :
Overwegende dat nit het opstel van het
middel en nit de aan het Hof overgelegde
stukken blijkt clat de aanlegger, in v66r
de rechter in boger beroep genomen
conclnsies, welke ni~t zouden beantwoord
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geweest ZlJn, om zekere feiten ten titel
van bewijs in te roepen, « naar de redenen van den eersten rechter verwezen
heeft JJ;
Overwegende dat cle verwijzing naar de
redenen van het vonnis a quo, in algernene bewoordingen uitgeclrukt, het hof
niet verzocht elke dezer redenen te beantwoorden, en dat, in principe, de rechter
in hager beroep de redenen ·niet rnoet
beantwoorden van de- eerste rechter van
wie hij de beslissing wijzigt;
Dat daaruit volgt dat het rniddel niet
kan aangenornen worden ;
Orn die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.
6 Maart 1947. -1" karner.-'-- Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Wouters. _l Gelijkl1tidende
conolusie, H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite·rs, HH. Struye en De Winde.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - '0PNAME VAN DE VEUKLARINGEN DER GETUIGEN •. VERPLICHTINll NIET
VAN TOEPASSING VOOR DE R-ECHTBANKEN DIE
IN LAATSTE AANLEG BESLISSEN.

go

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. MILI'I'AIR- GERECll'I'SHOF.
AR-REST DA'I' VERKLAAR'I' 'l'E BESLISSEN OP
S'I'UKKEN EN ZIJN OORDEEL 'I'E STEUNEN OP
HE'I' ONDEUZOEK GEDi\AN OP DE "'I'ERECH'l'Zl'l'TING. GEEN 'I'EGENSTRIJDIGHEID.

9°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
MILI'l'AIR GERECH'l'SHOF. AR-'I'IKEL 366
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. NIE'I' 'I'OEPASSELIJK.

1 o W annee1· de voorz·iening in verbreldng
wordt gedaan door een gevolmaohtigde,
zijn de enige substantiele of op stmt
van nietighe·id door de gevolmaohtigde
na te leven 1·eohtsvormen : de verlcla1"ing
van voo1·ziening aan de g1"'ijfie1·, de onde?·telcening van clie ve1"1claring en het
gelijlctijdig overhandigen van het 01"·igineel van de volmaoht. (Wetb. straf-

vordering, art. 417.)
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1°

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR EEN
GEVOLMACHTIGDE. SUBS'l'ANTIELE OF OP
S'fRAF
VAN
NIE'l'IGHEID
VOORGESCHREI'EN
RECHTSVORMEN.

2o

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING DOOR EEN
GEVOLMACH'l'IGDE. 0RIGINEEL VAN DE VOL_MACH'f GEHECHT AAN DE UITGIFTE VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING. VOORZIENING
ONTVANKELIJK.

3°

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. GROND VAN NIE'I'-ONTVAN-,
KELIJKHEID INGEROEPEN TEGEN DE DOOR DE
GEVOLMACH'l'IGDE VAN DE AANLEGGER l';EERGELEGDE MEMORIE EN AFGELEID HIERUIT DA'l' DE
VOLMACHT OM DEZE MEMOIUE NEER TE LEGGEN
ONVOLLEDIG IS EN EEN ON,NAUWKEURIGHEID
INHOUDT.- VOLMACHT NEERGJi1LEGD UiRZELFDERTIJD ALS DE MEMORIE. VERGELIJKING
VAN DIE BEIDE STUKKEN WELKE DOE'J' BLIJKEN DAT HET EEN EN HET ANDER1 HET BESTREDEN ARREST EN DE VOORZIENING BEDOEL'I'.
MIDDEL MIST FEITELIJKE GRONDSLAG.

4°

RECHTERLIJKE INRICH'l'ING.
MILI'l'AIRE RECHTSMACHT. EEDAFLEGGING
DOOR DE MILITAIRE LEDEN. NIET SPECIAAL
VOOR EEN BEPAALDE ZAAK.

5°

RECHTERLIJKE INRICHTING.
MILITAIRE RECHTSMACH'l'. UITLO'I'ING EN
EEDAFLEGGING VAN DE MILITAIRE LEDEN.
BEWIJS VAN HUN WE'l"''ELIJKHEID.

6°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL HIERUI'l' AFGELEID DA'I' DE RECH'I'ER OVER DE GROND ZEKERE GETUIGEN . NIE'l'
HEE~"r GEHOORD. VERHOOR VAN DIE GETUIGEN NlE'I' AANGEVRAAGD. VERWERPING.

2° Wanneer de voo1·ziening in ve·rbTelcing
wordt gedaan dooT een gevolmachtigde,
b1·engt het teit dat het origineel van de
volmaoht, in plaats va1~ gehecht te bl-ijven aan de verlcla1'ing va.n voorziening,
geheoht is geweest aan de uitgifte van
cle verlcla1·ing clie aan het Hot van verbrelcing wordt overgemaalct, de nietontvanlcelijlcheid van cle voorziening
niet mede (1).
3° Gaat in te·ite niet op, de groncl van nietontvanlcelij lcheid clie ingemepen wo1·dt
tegen de door de gevolmaohtigde van de
aanlegger neergelegcle memorie, en afgeleid hientit flat cle volmaoht om deze
memo?'-ie neer te leggen de dat1tm nooh
van de voorziening 1woh van het best?·eclen an·est bepaalt en dat zij vm·meldt
dat dit laatste een an·est is. van het hot
van beroep, dan wanneer de voo1·ziening
is ge1··ioht tegen een an·est van het militair ge1·eohtshoj, indien de volmaoht
terzeljcle1·tijd als cle memo1·ie werd nee1·gelegd en het 1Jlijlct uit de vergelijlcing
van clie beicle st1tklcen clat het een en
het andm· het bestTeclen arrest becloelt
e-n cle tegen cleze belissing ingedie-nde
voorziening (2).
4° De eeclaflegging cloo1· cle militaiTe leden
van het militaiT geTeohtshof is n1et speoiaal voo1· een bepaalile zaalc.
5° Bij gebrelc aan betwisting v66T cle 1·eohte1· over cle groncl, blijlct cle -wettelijlcheid van cle 1titloting en van de aandui-

(1) Zie verbr., 7 Februari 1933 (Bull. en
PAsrc., 1933, I, 96); 11 Juni 1934 (ibid., 1934,
I, 317); 19 Juni 1944 (ibid:, 1944, I, 400).
(2) Zie verbr., 22 Juni 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 401).
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ding dm· militai'l'e leden van het mi!itak
gerechtshof, alsmede van hun eedafleg,qiniJ, voldoencle 1tit de vaststelUng door
het an·est van het volbrengen van de
eerstbedoelde ve~-richtingen, en uit de
vaststeUing van het pmces-verbaal vnn
cle terechtzitting (lett de militaire leclen
de vereiste eecl hebben afgelegcl (1).
(lo Kan niet worden aangenornen, het middel hientit afgeleicl clat cle 1·echter over
de ,qmnd zelcere gehtigen niet heeft ge. hoonl, dan wanneer 1tit geen enkel st1tk
blijkt dat h1m. verhoor we1·d aangev·rangd (2r
7o De ve1·plichting om de ved;la1'ingen 1'an
de llf'!htigen op te nemen is niet ·va.n toepctssing voo1· de straf'rechtbanlcen die in
laatste ctctnleg beslissen (3). (W etb.

strafvord., artt. 155 en 188; wet van
1 Mei 1849, art. 10.)
go Ho1ult geen togenstdj(ligheid in, het
a?Test van het militair gerechtshof dnt
ve1·Tclaart te beslissen op st1tlclcen en
zijn oo1·deel te ste1tnen op het onde1·zoe1c
gedaan op de terechtzitting. (Wet van

27 J anuari 1916, art. 3.)
9° Geen enlcele wetsbepaUng ve1·pUcht de
voo1·zitte1· van het militnir ge1·echtshof
de verdachte en cle burgerlijlw pa1·tij te
verwittigen vnn _l/,1m recht z·ich te voorzien in verbmking noch vnn de termijn
waa1·in zij dit vermogen lc1tnnen ?.titoefenen.
(BEAUPR:(o;, T. MONJOIE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Juni 1946 gewezen .door het
Militair Gerechtshof, zetelende te Brussel·
Over de grond van niet-ontvankelijkheid
aangevoerd tegen de voorziening en afgeleid uit de schending van artikel 417 van
het Wetboek van strafvDrdering, doordat,
wijl de verklaring van voorziening door
een. bijzonder gevolmachtigde gedaan is
geweest, de aan deze laatste gegeven volmacht niet aan de verklaring is gehecht
gebleven:
Overwegende dat de enige substantiele
of op straf van nietigheid door deze bepaling voorgeschreven rechtsvormen zijn :
de door de veroordeelcle partij . aan de
gr~ffier gedane verklaring, de handtekening van deze verklaring door de partij
en de grilffier en, wanneer de verklaring
gedaan wordt door een gevolmachtigde,
(1) Zie verbr., 22 Januari en 5 Februari
1945 (An·. Ve1·br., 1945, biz. 84 en 100; Bull.
-en PAsrc., 1945, I, 92 en 111).
(2) Zie verbr., 10 Februari en 9 November
1936 (Bull. en PASIC., 1936, I, 151 en 410).
. (3) Zie verbr., 24 Maart 1941 (A1'1'. T{erb1·.,
1941, biz. 58; Bull. en PASIC .. 1941, I,. 93).

de gelijktijdige overhandiging aan de griffier van het origineel van de volmacht,
om aan de verklaring gehecht te worden;
Overwegende dat die pleegvormen in
onderhavlg geval nageleefd werden;
Dat de daaropvolgende vormen, en namelijk de toevoeging van de volmacht ann
de verklaring, uitsluitend ten laste vallen
van de gr~er en niet van de partij of van
haar mandataris, die geen hoedanigheid
hebben om de naleving er van op te leggen of na te gaan ;
Overwegende clat de gr~er, in de zaak,
de volmacht niet heeft aangehecht of de
aanhechting niet behouden heeft; dat hij
aan de grilffie van het Hof van verbreking
een uitgifte der verklaring van voorziening en het origineel van de volmacht
heeft overgemaakt ;
Overwegende dat artikel 417 de vasthecbting van de volmacbt aan de verklaring van voorziening voorscbrijft precies
om alle betwisting te vermijden nopens
de macbten van deze die de aanleg in verbreking instelt en om toe te laten gemakkelijk na te gaan of de aanleg geldig
aangegaan is geweest;
Overwegende dat de overmaking, waarover het gescbil loopt, zoals ze gedaan
wercl, aan i:leze vereisten voldoet; dat, in
bet bezit van de uitgifte van de verklaring en tevens van bet origineel van de
macbtiging, het Hof, evenals de verwerende partij, zonder moeilijkheid deze
twee bescheiclen kan vergelijken en de
regelmatigheid van bet een en het ander
kan·nagaan;
Dat bet feit, a:;m cle grilffier alleen te
· wijten, dat ze niet vastgehecht ·gebleven
zijn, clienvolgens de niet-ontvankelijkheid
: der voorziening niet zou kunnen medeslepen;
Dat de aangevoerde exceptie in rechte
. niet opgaat;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid welke ingeroepen worclt tegen de
door cle gevolmachtigde van aanlegger
neergelegde memorie, en afgeleid hieruit
dat de volmacht om deze memorie neer te
leggen de datum bepaalt noch van de
voorziening nocb van het bestreden arrest
en vermeldt dat dit laatste een arrest is
van « bet hof van be;roep Jl :
Overwegende dat deze laatste vermelding een klaarblijkelijke lnpsus calami is ;
dat men bier moet lezen « van het militair
gerechtshof Jl ;
Overwegende, anderzijds, dat de betwiste en aan de memorie vastgehechte
volmacht terzelfclertijd als de memorie
ter grilffie werd neergelegd ;
Dat die volmacht zonder twijfel deze
memorie betreft, en dat er uit hun vergelijking duidelijk blijkt dat en de ene en
de andere bet arrest bedoelen van bet militair gerechtsbof del. 27 Jnni 1946 en de
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op 1 Juli 1946 tegen deze beslissing ingestelde voorziening ;
Dat de ingeroepen exceptie in feite niet
opgaat;
·
Over het eerste middel, schencling van
artikel 114 van· de wet van 15 Juni 1899
titel I bevattend van het Wetboek van
militaire strafvoi·dering, en van artikel 97.
der Grondwet, doordat het zittingblad
(proces-verbaal van de openbare terechtzitting dd. 27 J uni 1946) niet vaststelt dat
de eed der militair.e raadsheren afgelegd
zou geweest zijn in de vormen en naar de
door de wet voorgeschreven tekst, en
cloordat dit proces-verbaal overigens het
proces-verbaal zelf niet uitmaakt van de
eedaf!egging cler militaire raadsheren, vermits het verwijst naar een vorige eedafiegging waarvan het proces-verbaal in
het dossier niet berust :
Overwegencle dat er in de bundel een
eensluidend afschr·ift berust, de clato
3 J uli 1946, door de grilffie van het militair gerechtshof aan de heer auditeurgeneraal afgeleverd, van het proces-verbaal der openbare terechtzitting van
6. Juni 1945, waarbij de eedaf!egging werd
vastgesteld, welke regelmatig, overeenkomsbg de bepalingen van artikel114 van
het Wetboek van militaire strafvordering,
gedaan werd door de militaire leden die
in deze zaak gezeteld hadden ;
Dat die eedaf!egging overigens niet speciaal voor een bepaalde zaak is gedaan
geweest en dat, bij gebreke van betwisting
v66r de rechter over de grond, het bewijs
er van genoegzaam bewezen is door de
vaststelling, in het proces-verbaal der zitting, dat de militaire leden van het hof de
vereiste eed hebbe!l afgelegd ;
Over het tweede middel, schending van
artikelen 105, 106, 107, 108 der wet van
15 Juni 1899, artikel 8 van het besluit-wet
van 26 lVlei 1944 betreffende de bevoegdheid en de rechtspleging inzake misdaden
-en wanbedrijven tegen de veiliglleid van
de Staat en van artikel 97 der Grondwet,
doordat, wijl het proces-verbaal der verrichtingen van de loting cler leden van bet
militair gerechtshof, die geroepen zijn
om te zetelen, zich niet in de bnndel de bevindt, het niet ·inogelijk is na te gaan of
de rechtsvormen nageleefd Werden :
Overwegende dat er in de bundel een
eensluidend afschrift berust van het proces-verbaal der verrichtingen, welke regelmatig plaats hadden op 23 lVlei 1946,
van de uitloting der militaire leden geroepen om de eerste tijdelijke Franse kamer
van het lVlilitair Gerechtshof, zetelende te
Brussel, tijdens de maand Juni 1946, samen te stellen, kamer die het bestreden
arrest heeft gevel<l;
Dat, overigens, bij gebreke van betwisting v66r de rechter over de grond, de wettelijkheid van de uitloting en van de aanduiding der militaire leden van het hof

genoegzaam bewezen is door de vaststelling, in het bestreden. arrest, van het volbrengen van deze verrichtingen;
Over het derde middel, schending van
artikelen 155, 189; 211, 317 en 318 van het
Wetboek van strnfvordering, 106 en 173
van het Wetboek van strafvordering voor
het leger te land, doordat aileen de getuigen door de verdediging gedagvaard,
ter zitting van het militaii· gerechtshof
van 27 Juni 1946, onderhoord werden en
dat het zittingblad niet vermeldt dat hun
verklaringen zoriden opgenomen geweest
zijn door de grilffier, dan wanneer het militair gerechtshof, ten gevolge van ·de nietigheid van de door de krijgsraad ontvangen verklaringen, tot het verhoor van al
de getuigen had moeten overgaan :
Wat betreft het eerste onderdeel van
het ..middel :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat de aanlegger
het verhoor van getuigen zou aangevraagd
hebben; dat de aanlegger, clienvolgens, de
rechter over de grond niet kan verwijten
ze niet onderhoord te hebben;
Wat betreft het tweede onderdeel van
het middel : ·
Overwegende dat de verplichting om de
verklaringen der getuigen op te nemen
slechts van toepassing is voor de strafrechtbanken die in eerste aanleg beslissen;
Pat het middel in geen enkel zijner
onderdelen kan aangenomen worden ;
Over het vierde middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, dom:dat het arrest op een hoofdzakelijk punt twee strijdige verklaringen bevat, over het punt te
weten op welke bestanddelen het hof zijn
overtuiging heeft opgedaan, het arrest
enerzijds verklarend dat de feiten door het
onderzoek gedaan v66r het hof niet bewezen zijn geweest, en, anderzijds, meldend
dat het hof op stukken besliste :
Overwegende clat het arrest vermeldt
« gezien de stukken van het proces >> ; dat
het daaraan toevoegt dat het hof op stukken beslist; dat daaruit blijkt dat het onderzoek ter zitting bestaan heeft in het
lezen van die stukken; dat er; dienvol. gens, geen enkele tegenstrijdigheid bestaat in de beslissing dat de feiten ten
laste van betichte gelegd door dit onderzoek niet bewezen zijn geweest ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vijfde middel, schending van
artikel 366 van het W etboek van strafvordering, doordat noch uit de vermeldingen
van het pestre{len arrest, noch nit het
proces-verbaal van de zitting blijkt dat de
heer voorzitter van het militair gerechtshof de verdachte noch de burgerlijke partij zou attent gemaakt hebben op het
recht zich in verbreking te voorzien, noch
op de termijn binnen dewelke die voorziening kon gedaan worden :
O~erwegende dat geen enkele wetsbepa-
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ling de toepassing van de overigens niet
substantiele rechtsvorm, in het middel bedoeld en vo.orzien door artikel 366 van het
Wetboek van strafvbrdering, tot het militair gerechtshof uitbreidt;
·
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, -verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten en tot de schaclevergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.

doo1· de vijand hem sommen te betalen
die het h1ttt.rgelcl ve1·tegenwoo1·digen dat
aan de verhuunle1· is versohuldigd, bev'l'ijdt hem niet van zijn sch1tld jegens
deze lantste (1).

10 Maart 1947. - 2 8 kamer. - Vom·zittm·, H. Fanquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. Gelijkluidencle con- clltsie, H. Colard, advocaat-generaal.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 Juli 1945 door de Rechtbunk
van eerste aanleg te Brussel, zetelende
in· boger beroep, op tegenspraak gewezen;
Over het tweede middel tot verbreking,
schending van artikelen 1101, 1134, 1234,
1239, 1240, 1241, 1245, 1709 en 1728 van het
Burgerlijk Wetboek, van artikel1 van het
besluit-wet van 10 Januari 1941, bepalende
de uitwerking van de maatregelen geno
men door de bezettende overheid, en vau
de beschikkingen welke de Regering ten
aanzien daarvan genomen heeft; van artikelen 1, 2 en 3 van het besluit-wet van
10 Januari 1941 inzake de door de vijand
genomen maatregelen houdende ontheilling
uit het bezit en van artikelen 6, 9, 11, 12
en 14 van de Grondwet, alsook van het
enig artikel van de wet van 25 Mei 1910
houdende g·oedkeuring van de op 18 October 1907 op de tweede Internationale
Vredesconferentie onclertekende verdragen
en van de verklaringen die aan· de slotakte
zijn toegevoegd, en van de artikeien 42 en
43 van het reglement betreffende de wetten
en gebruiken van de oorlog te land aan
het verdrag nopens deze wetten en gebruiken toegevoegd, gezegd reglement en ver. drag door voormelde wet van 25 Mei 1910
' verplichtend gemaakt, doordat het bestreden vonnis beslist dat verweerder in cassatie, Roba, die aan de Duitse beheerder
der Israelitische goederen, - aangesteld
door een maatregel van de bezetter. waarbij deze zijn machten te buiten ging, de lmurgelden reeds betaald had welke
hij aan aanlegger verschuldigd was, niet
kan gehouden zijn een tweede maal te
betalen, dan wanneer de betaling, gedaa11
aan een persoon die van de schuldeiser
geen last ontving, of door de rechter of
door de wet niet gemachtigd is om voor
hem te ontvangen, ten opzichte van deze
laatste niet van bevrijdende aard is, en
. dat, zelfs indien de schuldenaar door overmacht was gedwongen geweest de verschulcligde som aan een .derde te betalen,
deze betaling geen bepaalde zaak als voorwerp hebbende, te zijnen nadele en niet
ten naclele van de schuldeiser is gedaan
geweest; . dat derwijze het hum·geld, in
alle opzichten, verschulcligd blijft :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis, de eerste
verweerder een aan de aanlegger toebehorend onroerend goecl in huur had genomen; dat deze laatste, om zich aan de ge-
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13 Maart 1947.

1° VERBINTENIS. - BETALING GEDAAN
AAN EEN ANDERE PERSOON DAN DE SCHULDElSER, -ZIJN LASTHEBBER OF EEN PERSOON GEMACHTIGD OM VOOR DE SCHULDEISER TE ONTVANGEN. - GEVAL EN MAAT WAARIN DIE BETALING GELDIG IS.
2° VERBINTENIS. ~ DWANG OF OVERMACHT. - BEVRIJDING VAN DE SCHULDENAAR.
- VOORWA~RDE. - VERBINTENIS WELKE
SLECHTS BESTAAT IN DE BETALING VAN EEN
SOM GELD. - DWANG OF OVERMACHT KAN DE
SCHULDENAAR NIET BEVRIJDEN.
3° HUUROVEREENKOMST. - Huun.DER GEDWONGEN DOOR DE VIJAND HEM SOMMEN TE BETALEN DIE HET HUURGELD VERTEGENWOORDIGEN DAT. AAN DE VERHUURDER IS
VERSCHULDIGD. - DWANG DIE DE HUURDER
NIET BEVRIJDT VAN ZIJN SCHULD.
1 o De beta ling gedaan aan een andere persoon dan de sch1tZdeiser, zijn la8thebbe1·
of een pe1·soon die doo·r de reohter of
door de wet gemachtigd is om voor hem
te ontvangen, i-s ten opzichte van de
sch1t}deism· niet geldig, tenzij de soh1tldeise1· e1· voordeel uit getmkken heeft of
·indien (le schuldenaar bij de betaling
. gehandeld heeft als waa1·neme1· die de
zaak van de soh1tldeise1· goed heeft beheerd (1). (Burg. Wetb., artt. 1239 en

1375.)
2° De dwang of (le ove1·maoht bev1·ijden
de sch1tldenaa1· slechts wanneer zij de
1titvoe1·ing va.n de ve1·bintenis venler
.onmogelijk maken, zonder dat enige
fo1tt aan de schuldenaa1· kan wo1·den
aangew1·even. (Burg. Wetb., art. 1148.)
Dergelijke onmogelijlvheid bestaat niet
wanneer de verbintenis slechts bestaat
in de betaling van een som geld (1).
3° De omstandigheid dat de hmwder van
een on1·oe1·end goed we1·d gedwongen
(1) Zie de conclusie van de Heer eerste
advocaat-generaal Hayoit de Termicourt in
Bull. en PAsrc., 1947, I, lOS.

(CAHEN, T. ROllA, EN CONSOOR.TEN.)
ARREST.
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-81strengheden van de vijand te onttrekken,
verplicht is geweest in 1942 naar het buitenlancl te vluchten; dat de eerste verweerder alsdan en tot op het einde der
bezetting van het gron:dgebied door de
vijand gedwongen werd het huurgeld aan
een· Duitse beheerder te betalen;
Overwegende dat het vonnis op souvereine wijze hierop wijst dat 1deze tussenkomst van de vijand niet het karakter
heeft van een maatregel tot bewaring, genomen in het belang van de aanlegger en
van het herstel van de orde en het openbaar Ieven, maar het karakter van een
maatregel van beroving; dat het niettemin beslist dat de alzo door de eerste verweerder gedane betalingen deze laatste
jegens de aanlegger bevrijden tot het verschuldigd beloop, omdat hij door de vijand tot cUe betalingen gedwongen werd;
Overwegende dat, luidens artikel 1239
v[Ln het Burgerlijk W etboek, de betaling
gedaan aan een andere persoon dan de
schuldeiser, of deze die van de ·schuldeiser
daartoe macht gekregen heeft of die door
de rechter of door de wet gemachtigd geweest is om voor hem te ontvangen, niet
geldig is, tenzij de schuldeiser er voord.eel
uit getrokken heeft; dat het vonnis geen
enkel element aanduidt dat bewijst dat de
aanlegger uit de litigieuze betalingen
. voorcleel zou getrokken hebben; dat het
evenmin vaststelt dat de eerste verweerder deze betalingen gedaan heeft ten einde
aan de aanlegger een bepaald nadeel te
besparen, 't is te zeggen dat hij gehandeld
heeft als waarnemer die een anden• zaak
goed heeft beheerd (Burgerlijk Wetboek,
art. 1375) ;
·
Overwegende dat de door het vonnis
aangehaalde dwang of overmacht de
schuldenaar slechts bevrijdt, zelf:!l indien
deze geen enkele fout heeft begaan, wanneer ze de uitvoering van de verbintenis
voortaan onmogelijk maakt (Burgerlijk
Wetboek, art. 1148) ; dat niet alleen dergelijke onmogelijkheid door het be8treden vonnis niet is vastgesteld, maar dat
men zich dezelve niet eens kan inbeelden,
wanneer de verbintenis slechts in de betaling van een som geld bestaat; dat bet
vonnis alzo de in het midclel aangeduide
bepalingen heeft gescbonden ;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgescbreven worden in de registers
van de Recbtbank van eerste aanleg te
Brussel en d11t melding ervan zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders tot
de kosten; verwijst de zaak naar de
Recbtbarik van eerste aanleg te Nijvel, zetelende in hoger beroep.
13 Maart 1947. - 1e kamer. - Voorz·itter, H. Fontaine, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslag"geve·r, H. Fettweis.
Gelijkluidende conclusie, H. Hayoit de
VERBR.,

1947. -

6

'.rermicourt, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. Veldekens en della Faille
d'Huysse.
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13 Maart 1947.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. AANDUIDING VAN
DE GESOHONDEN WETTEN. WETSBEPALINGEN
DIE DE WETTELIJKE RECRTVAARDIGING NIET
ZIJN VAN DE INGEROEPEN GRIEVEN. l\i[IDDEL
NIET ONTVANKELIJK.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. AANDUIDlNG VAN
DE GESOHONDEN WETTEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE SOHENDING VAN DE BEWI.JSKRACRT
VAN DE CONCLUSIES DIE RET GEREOHTELIJK
CONTRACT VAS'l'STELLEN.
MIDDEI.
DAT
SLEOHTS DE SOHENDING INROEPT VAN ARTIKELEN 1101, 1134 EN 1135 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK EN 141 VAN RET WETBOEK
VAN BURGERLIJKE_ REcHTSPLEGING. 1\lllDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° Is niet ontvanlcelijk het middel dat
slechts aanduidt, als zijnde geschonden,
wetsbe.palingen rlie de wettelijlce 1'echtvaardi!Ting niet zijn van de ingeroepen
g1·ieven (1). (Wet van 25 Februari 1925,
ar~~)

\

2° Is niet ontvanlcelijlc, het mid del afgeleid uit de schending van cle bewijslwacht van de concl~tsies d·ie het ge1'echtelijlc contmct vaststellen, indien
het slechts aanduidt, als zijnde geschon'den, de artilcelen 1101, 1134 en 1135 van
het Bu1·gerlijlc Wetboek en art-ilcel 141
van het Wetboelc van bu1·gerlijlce rechtspleging (2).
(BRENNET, T. HAERENS EN TAETS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestretlen
arrest, op 13 Juli 1945 gewezen door het
Hof van beroep te Gent; .
Over bet enig middel tot verbreking,
scbending van artikelen 1101, 1134 en
1135 van bet Burgerlijk Wetboek, 141 van
bet Wetboek van burgerlijke rechtspleging, ·op de geloofwaardigbeid van het gerechtelijk contract, en 97 van de Grandwet, eerste tak : doordat het bestreden arrest beslist dat geen akkoord is tussen·
gekomen omtrent de berekening van {le
verkoopprijs, zoals volgt uit de samenhang van bet besluitschrift van verweer(1) Zie verbr., 17 Maart 1938 (A1·1'. Ve1·b1·.,
1938, blz. 57; Bull. en PAsrc., 1938, I,_ 129).
(2) Zie verbr., 4 Juni 1942 (Bull. en PAsrc.,
1942, I, 144).
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ders in verbreklng de dato 29 Januari
1945, als nit de vergelijking van die gerechtelijke akte met de besluiten de dato
29 October 1942, en baar toelichting in

pleiclooien, en dat geen bestandcleel der
zaak laat vermoeden clat aanlegster geen
langere leeftijcl zou bereiken dan clegene
voorzien door de sterftetabellen, dan
wanneer de besluiten van beicle partijen
y66r het Hof van beroep te Gent daarover
absoluut geen twijfel laten, vermits het
besluitschrift van verweerders de dato
29 Januari 1945 draagt dat zij « het cijfer
van aanlegster aanvaarden )), w>tt ongetwijfelcl geen uitlegging vraagt, vooral
wanneer het gaat over besluiten van 1942,
die absoluut niet. meet• kunnen gelclen
aangezien het akkoord precies veel later
werd genomen, juist op 29 Januari 1945,
en over toelichting in de pleidooien van
verweerders, die natuurlijk op eenzijclige
wijze het akkoorcl niet konden terugtrekken clat zij in hun besluiten hadden toegestaan; hi:t is juist omclat de partijen
het eens waren nopens de verkoopprijs dat
aanlegster geen belang meer llad gevonclen in het neerleggen ·van bewijsstukken,
waaruit zou gebleken zijn clat zij de levensduur, in de gebruikelijke sterftetabeilen aangeduid, waarschijnlijk zelfs niet
zou bereiken, gezien haar ziekelijke toestand; partijen hebben in hun besluiten zich weclerzijds akkoorcl gesteld omtrent de bepaling van de verkoopprijs,
gezien het kanselement dat deze prijs bedroeg in de vorm van jaarlijkse lijfrente; de enige vraag door het Hof van
beroep te Gent op te lossen was, te zeggen
of de zo bepaalde en aangenomen prijs
de benadeling van\ meer dan zeveil
twaalfden lwn waarschijnlijk maken in
verband met de waarcle van het goed, qie
aileen was be twist ; het bestreden arrest
heeft een andere schattingswijze aangenomen, tegen het akkoord der partijen
betreffencle de verkoopprijs, en zo ongetwijfelcl het gerechtelijk contract geschonden; tweecle tak : doordat het bestreden
arrest de toelichting in pleidooien aanhaalt
zonder de minste"uitlegging en zoncler te
zeggen of verweerders aileen hebben houden staan in hun pleiclooi dat hun besluiten het karakter niet 'toonden van ·een
akkoord, of anclers dat beide partijen in
pleidooien overeenkwamen om zulk karakter aan de besluiten te ontkennen, ilan
wanneer partijen niet moncleling overeenkwamen v66r het hof en het niet toegelaten is aan een partij op eenzijclige manier
in haar pleidooi terug te trekken wat zij
in haar besluiten heeft aangenomen, en
dan wanneer dus in alle geval het bestreden arrest niet is gemotiveerd in de zin
van artikel 97 van de Grondwet, vermits
niet wordt gezegcl of verweerders aileen
hielden staan of anclers beide partijen akkoord waren om te zeggen dat de beslui-

ten geen overeenkomst beclroegen aangaande de verkoopprijs :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat de aanlegster aan ltet
bestreden arrest verwijt te hebben aan'genomen clat er tussen partijen geen akkoord is tot stand gekomen over de berekening van de prijs van het betwist onroerend goed, dan wanneer verweerders
in hun op 29 Januari 1945 v66r het hof
van beroep genomen conclusies verklaard
hadden dat zij over het door aanlegster
aangeduicl cijfer akkoord waren; dat deze
laatste beweert dat het vonni.s alclus arti. kelen 1101, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 141 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, betreffende het
geloof dat client gehecht aan het gerechtelijk contract, heeft geschonclen;
Overwegende dat artikelen 1101, 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek slechts
de uitwerksels betreffen van de contract~n; ~'!-t ze de wet~elijke rechtvaarcliging
met ZIJn van de gneven· waarbij aan het
arrest verweten wordt clat het aan de bewoorclingen, . w:aarin de conclusies del.
29· Januari ·1945 genomen werclen de
clraagwijdte niet gegeven heeft welke ze
hebben;
Overwegende clat artikel 141 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging betrekking heeft met het opstellen van de
vonnissen; dat het geen verband heeft
met het. geloof clat aan de akten client
gehecht;
Overwegende dat het middel, bij gebreke van aanduiding van de door bet
arrest zogezegd geschonclen wet, niet ontvankelijk is ;
Over het tweede onderdeel van het middel :
· .
Overwegende clat waar het arrest om
te beslissen clat er tussen partijen 'geen
akkoord bestaan heeft over de berekening
van de verkoopprijs van het betwist onroerend goed, namelijk de opheldering inroept welke in de pleidooien betreffende
de conclusies van 29 Januari 1945 werd
gegeven, dat arrest slechts de toelichting
heeft kunnen bedoelen welke ·gegeven
werd door de opstellers van die conclusies, 't is te zeggen door de verweerders ·
dat er dienaangaande in het arrest gee~
dubbelzinnigheid bestaat en dat het middel in ~eite niet opgaat ;
. Om die redenen, verwerpt de voorziemng; veroorcleelt de aanlegster tot de kos~en en tot een vergoecling :van 150 frank
Jegens de verweerders.
13 :M:aart 1947. - 1• kamer. · - VoorzitteT en veTslaggever, H. F<mtaine, raads-

heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl~tidende concl~tsfe, H. Colard, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Collette en Van
Leynseele.
·
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MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - BESLUIT-WET VAN
10 NOVEMBER 1945. - VERWERPING DOOR
DE KRIJGSRAAD VAN DE DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE VOOR.UESTELDE EN DOOR DE BEK.LAAGDE AANVAARDE SANCTIES. - VONNIS VAN
VRIJSPRAAK. - HOGER BEROEP DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE. - ARREST VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF DAT STRAFFEN U!TSPREEKT DIE DE VOORGESTELDE ~ANCTIES
OVERSCHRIJDEN. - 0NWE'l'TELIJK.
W anneer, na rte doo1· het openbaar ministerie bij toepass·ing van a1·tikel 1 van
het besl1tit-wet van 10 November 1945
voorgestelde m.t aooT cle belclaagcle aanvaa1·cle sancties te hebben verwm·pen,
de krijgsraacl een vonnis van vrijspraak
heett ve1·Zeena, , mag het militair ge1'echtshof, rechtcloende op het hoger
bemep van het openbaar ministerie,
geen strajJen, uitsp1·eken welke de voo1·gestelde sancties overscMijden (1). (Be-

sluit-wet van 10 November 1945, art. 1,
laatste alinea.)
(VAN DE CASTEELE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, op 16 December 1946 gewezen ·
O~er. het middel van ambtswege opgeworpen, schending van artikel 1 van het
besluit-wet van 10 November 1945, doordat, na verwerpihg door de krijgsraad van
de, overeenkomstig die wetsbepaling, door
het openbaar ministerie voorgestelde en
door eiser aangenomen sancties, en na
de latere vrijspraak van eiser door de
krijgsraad, het militair gerechtshof, op
beroep van de krijgsaucliteur, eiser tot
hogere straffen clan clegeJ;Le begrepen in
het voorstel van sancties heeft veroorcleeld :
Overwegende dat, naar luid van artikel1 van het besluit-wet van 10 November
1945, wanneer de krijgsraacl oordeelt clat
er geen termen zijn om de, overeenkomstig
die wetsbepaling, door het openbaar ministerie voorgestelde en door de beklaagde
aanvaarde sancties aan te nemen, de publieke vordering haar vercler verloop heeft
zoncler clat de vorderingen van het openbaar ministerie van de gedane voorstellen
mogen afwijken ;
Overwegencle dat die beperking, aan
het vorderingsrecht van het openbaar
(1) Zie verbr., 18 November
Verb?-., 1946, biz. 393; Bull. en

I, 427).

1946

(A1'1'.

PASIC.,

1946,

ministerie gesteld, voor gevolg heeft dat,
wanneer de krijgsauditeur in hoger be·
roep komt van een beslissing van de
krijgsraad, zijn beroep slechts tot voorwerp llebben kan de veroorcleling van
de beticllte tot de voorgestelde sancties,
en dat het militair gerechtshof, op gezegd
lloger beroep, enkel binnen de perken van
de gedane voorstellen vermag· te veroorclelen;
Overwegencle dat de krijgsauditeur aan
eiser de volgende sancties lleeft voorgesteld : 1 o een gevangenisstraf van drie
maanden en zeventien dagen; 2° een geldboete van 900.000 frank, opdeciemen inbegrepen, of een vervangende gevangenisstraf van clrie maanden;
Overwegende clat het militair gerechtsllof, beslissend op het hoger beroep ingesteld door het openbaar ministerie tegen
het vonnis van vrijspraak van de krijgsraad, eiser heeft veroorcleelcl tot een gevangenisstraf van.zes maanden en een som
van 3 millioen, zijncle het bedrag van de
door eiser ontvangen vergelding, heeft
verbeurcl verklaard;
Dat het derhalve de voorstellen, welke
de krijgsaucliteur heeft gedaan, overschreden heeft en claarcloor artikel 1 van het
besluit-wet van 10 November 1945 heeft
,geschonden ;
Overwegende clat de hierna uit te spreken verbreking het onderzoek naar de
gegrondheicl van de door eiser opgeworpen micldelen overbodig maakt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent, en dat melding er van zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; zegt dat de kosten door de
Staat (Beheer van financien) zullen worden geclragen; verwijst de zaak nnar het
militair gerechtshof anders samehgestelcl.
17 Maart 1947. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Smetrijns.
Gelijkluidende conclusie, H ..Janssens
de Bisthoven, advocaat-generual.
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VOORLOPIGE HEOHTENIS. - lVIILITAIRE RECHTSMACHTEN. - BEKLAAGDE VEROORDEELD DOOR1 DE KRIJGSRAAD WEGENS
MISDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - BEKI,AAGDE .IN VOORLOPIGE HECHTENIS. - HOGER BEROEP VOOR
HET MILITAIR GERECHTSHOF. - VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. - 0NTVANKELIJK.
De wegens een misd1'ijf tegen de 'Uitwendige veiligheia van cle Staat dqor

-84fle lcrijgsraad ve1·oo1·deelcle belclaagde,
tvellce zich in voorlopige hechtenis bev·inflt en wellce regelmatig hoge1· bwroep
heeft , ingestelfl tegen het vonnis van
ve1·oorfleUng, is ontvanlcelijlc om aan
het militftir ge1·echtshot zijn voo1·lopige
invrijheidstelling te vnwen (1). (Wet-

van het Militair Gerechtshof te Antwerpen en clat melding er van zal gedaan
worden op de kant van het vernietigd
arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.

hoek van 20 Juli 1814, art. 165; besluitwet van 26 Mei 1944, art. 5.)

17 Maart 1947. - 28 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. - Gelijlcluiflende conclusie, H. Jans-

(LILE.)

sens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op 1het arrest, gewezen door het Militair Gerechtshof te
Antwerpen, op 18 December 1946;
2e KAMER. - 17 Maart 1947.
Over het middel ambtshalve opgeworpen, schending van artikel 165 van het
Wetboek van 20 Juli 1814 en van artikel 5 1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. 0NDERHOOR VAN VERSCHIL·
van het besluit-wet van 26 Mei 1944 :
LENDE GETUIGEN IN DE LOOP VAN VERSCHIL·
Overwegende dat, bij vonnis op teLENDE TERECHTZIT'l'INGEN. EEN ENKEL PRO·
genspraak, de aanlegger door de krijgs·
CES·VERBAAL VOOR AL DIE TERECHTZITTINGEN.
raad veroordeeld werd wegens inbreuk
V ERMELDING VAN DE AFLEGGING VAN DE
op artikel 115 van het Strafwetboek; dat
WETTELIJKE IGED IN HET BEGIN VAN HET PRO·
cUt vonnis zijn onmiddellijke aanhouding 1 CES·VERBAAL.
VERMELDING GELDT VQOR
had bevolen ;
AL DE IN HET PROCES-VERRAAL OPGENOMEN
Overwegende dat aanlegger, na hoger
GETUIGENISSEN.
beroep te hebben aangetekend, v66r het
militair gerechtshof een verzoekschrift in- 2° FRANSE TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).
gecUend heeft ten einde zijn voorlopige ·
SCHENDING VAN DE WETTELIJKE VOORSCHRIF·
invi"ijheidstelling te bekomen;
TEN IN EEN AKTE VAN DE RECHTSPLEGING. Dat het militair gerechtshof heeft verLATER OP TEGENSPRAAK GEWEZEN VONNIS VAN
klaard onbevoegcl te zijn om dit verzoekc
VEROORDELING. NIETIGHEID GEDEKT.
schrift in te willigen en heeft beslist dat
llet ·onontvankelijk was;
3° VONNISSEN EN ARRESTEN.
Overwegende dat de alinea's 2 en volSTRAFZAKEN. ZITTINGBLAD. - NIET GOED·
gende van artikel 5 van het besluit·wet
GEKEURDE DOORHALINGEN. GEVOLG.
van 26 Mei 1944, voor wat betreft de wegens inbreuken op de artikelen 1 of 2 van 1° Wannee1· de rechtsmacht van wijzen
cUt besluit-wet voorlopig aangehouden
venwhillende te1·echtzittingen heett bebekla:igcle, de bepalingen van artikel 165
steed aan het onde1·ho1'en van verschilvan het Wetboek van 20 Juli 1814 aanlende getuigen en er slechts een envullen;
Jcel pmces-ve1·baal we1·d opgemaalct,
gelflt de vermelfling, geflaan in het beOverwegencle dat de bij het hiervoren
gin van d.it proces-verbaal, dat fle getuivermelcl artikel 165 aan de krijgsraad
gen fle wettelijlce eefl hebben atoelegd,
toegekencle machten toebehoren aan het
militair gerechtshof wanneer cUt laatste,
voo1· al de , e1· in opgenomen getUigenissen (2).
door een hoger beroep tegen een vonnis,
kennis neemt van de openbare vorclering; 2o Een latm· gewezen vonnis van ver-·
Dat, lUenvolgens, bij gebreke van een
oordeling deld de nietigheid vooTtuitdrukkelijk afwijkell{le wetsbepaling, de
vloeiende uit de schending, in een voo1·machten toegekend aan de krijgsraad
gaande alcte van de rechtspleging, van de
door de bijkomencle bepalingen van artiwettelijlce voorsch1'iften betreffende het
kel 5 van het besluit-wet van 26 Mei 1944
gebmilc dm· talen in geTechtszalcen (3).
ook behm·en aan het militair gerechtshof
(Wet van 15 Juni 1935, art. 40.) "
beslissende als rechter in hoger beroep;
3°
Niet goedgelcett1'de doorhalingen, wellce
Overwegimde dat het arrest de in )let
de vermelding niet bet1·effen van de submiddel aangehaalde wetsbepalingen heeft
stantiele rechtsvo1·men, malcen de progeschonden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest
(2) Sic verbr., 23 December 1946 (Arr.
zal overgeschreven worden in de registers
Yerb1·., 1946, biz. 447; Bull. en PASIC., 1946,
I, 482 en de nota 2, blz. 483).
(3) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
(1) Sic verbr., 30 DeC'ember 1946 (Ar1·.
24 Juni 1946 (Arr. Ve1·br., 1946, biz. 240; Bull.
Ve•·b1·., 1946, biz. 458; Bull. en PASIC., 1946,
en PASIC., 1946, I, 259).
I, 492).

-85cessen-verbaal waarin
niet ongeldig (1)

zij

voorlcomen

(MARLE EN ROODHOOFT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 Januari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
Wat de voorziening \•1m Ernest Rooclhooft betreft :
Over het eerste miclclel, hieruit afgeleicl
dat, bij gebreke van proces-verbaal betreffende de op 3 April 1946 in de namiddag
door de krijgsraacl gehouden terechtzitting, niet is vastgestelcl clat de substantiele rechtsvormen werden nageleefcl, en
namelijk dat de getuigen de eecl hebben
afgelegcl :
Overwegende dat, voor de dag van
3 April 1946, een enkel proces-verbaal
werd opgemaakt waarin het uur is aangecluicl waarop de terechtzitting van de
voormiddag geschorst werd om in. de namicl:clag te worden hervat;
Overwegende clat het proces-verbaal
vaststelt dat al de gehoorde getuigen de
door de wet voorgeschreven eed hebben
afgelegd; dat deze door de handtekeningen van de voorzi tter en van de griffier
echt verklaarde vaststelling, al de op
3 April 1946 opgenomen getuigenissen betreft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, nietigheid van
de rechtspleging omdat het proces-verbaal
der terechtzitting deL 4 April 1946 door
de krijgsraacl gehouden, de taal niet vermeldt waarin de getuigeh hun verklaringen hebben afgelegd :
Overwegende clli.t, in de onderstelling
dat de rechtspleging nit dien hoofcle van
nietigheid was aangetast, cleze, daar ze
niet v66r het militair gerechtshof wercl
aangevoerd, zou geclekt zijn door de op
tegenspraak en over de grond door die
rechtsmacht gewezen beslissing (art. 40
van de wet del. 15 Junl 1935) ;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde midclel, hieruit afgeleicl dat zekere doorhalingen, welke in het
op 3 April 1946 opgemaakt proces-verbaal
voorkomen, niet regelmatig werden goeclgekeurcl en dat het aldus onmogelijk is na
te gaan of de op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd :
Overwegencle dat geen enkele wetsbepaling de processen-verbaal nietig verklaart waarin niet goedgekeurde door(1) Sic verbr., 14 November 1927 (Bull. en
PAsrc., 1928, I, 6, ei1 de nota 3, blz. 7).

halingen voorkomen; clat artikel 78 van
het Wetboek van strafvorclering, van toepassing op alle authentieke akten van de
strafrechtspleging, enkel voorschrijft clat
de tussen de regels geschreven en de
niet goedgekeurde doorhalingen en verwijzigingen als niet bestaande beschouwd
worden;
Overwegende dat de naleving van de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen vastgesteld
is door de vermelclingen van de zittingbladen welke vrij zijn van doorhalingen,
waaruit volgt clat het middel niet gegrond is;
En overwegende, wat de voorzieningen
aangaat van Willy Marie en van Ernest
Rooclhooft, dat de substantHlle of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd. en dat de
uitgesproken. veroordelingen overeenkpmstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt cle voorzieningen en veroordeelt de aanleggers tot de
kosten.
17 Maart 1947. - 2" kamer. - Voon:itter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slag,qeve1·, H. de Ooc(Jueau des Mottes. - Gelijlcl~tiden(Je concl~tsie, H. Janssens de Bisthoven, advocaa t-generaal.
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1° BEWIJS. -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. - RECHTER OVER DE GROND DIE EEN
GESCHREVEN HUUROVEREENKOMST VERKLAART.
- VERKLARING DIE GEMOTIVEERD IS EN DIE
NIET STRIJDIG IS MET DE BEWOORDINGEN VAN
DE AKTE. - SOUVEREINE VERKLARING.
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND. IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.
- ScHATTING VAN DE BIJ DE HUURPRIJS TE
VOEGEN LASTEN. - SOUVICR>EINE BEOORDELING.
-3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. -IN ZAKEN VAN RECHT:
STREEKSE BELASTINGEN. - GRONDBELASTING.
- RECHTER DIE IN GEBREKE BLIJF'I' TE ZEGGEN
WAAROM HIJ EEN IN CONCLUSIES GEFORMULEERDE VRAAG AFWIJST. - GEBREK AAN REDENEN.
1 o Is sonvwre·in de verlcla1·ing die de 1·echte1· ove1· de gmnd geett aan een gesch1·even h~tn1'overeenlcomst, wanneer clie gemotiveerde verlclar·ing niet in st'l"ijd is
met de 1wwoo1·dinge-n vctn· cle Mete (2l.
2° De rechte1· 01Je1· lle gmnd schat op souvereine wijze de lasten waa1·mede de in
(2) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
27 Juni 1946 (A?'?". Ve1·br., 1946, biz. 249; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 270).
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HEJT HOF; - Gelet op het arrest, op
S Juni 1938 gewezen door het Hof van
verbreking (1) ;
Gelet op de bestreclen arresten, op
23 .Tuni 1939 en 19 November 1943 gewezen door het Hof van beroep te Luik;
Over bet eerste midclel, schencling van
artikelen 97 cler Grondwet; 1315, 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek; 5, §§ 1 en 2, 13, •§ 1, van de
wetten betreffende de inkomstenbel.astingen, samengeschakeld door koninklijk besluit del. 8 J anuari 1926; 5, § 2, en 13, -§ 1,
van dezelfcle , wetten,_ samengescha:keld
door koninklijk · besluit del. 6 Augustus
1931 en, voor zoveel als noclig, van clezelfcle wetten, samengeschakelcl door koninklijk besluit del. 12 September 1936; 3,
10 en 53, § 1, van de wet del. 13 Juli 1930
tot wijziging van de wetgeving inzake
rechtstreekse belastingen; 1 van het koninklijk besluit nr 168 del. 13 Mei 1935;
1 en 2 van de wet del. 7 April 1936 :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest del. 23 Juni
1939, bij interpretatie van de huurovereenkomst welke tnssen de eigenaar V>J.ll
het betwist onroerencl goed en de aanlegster werd gesloten, vaststelt clat de huurovereenkomst aan cleze laatste, boven de
huurprijs, die. 45.000 frank bedraagt, verschillencle lasten oplegt ;
Overwegencle clat het arrest del. 19 November 1943 op zekere beclingen van de
huurovereenkomst wijst, alsmecle op feitelijke omstancligheclen waaruit de rechter
over de groncl afleiclt clat de in geld bepaalcle som niet cle enige tegenprestatie
van de verbintenissen van de verhuurder
uitmaakt, cloch clat die som moet verhoogcl worden met het beclrag van de door
de huurder op zich genomen lasten, welke
het arrest bepaalt ;

Overwegencle dat de i·echter over de
groncl aldus slechts gebruik heeft gemaakt van het souverein recht, dat hem
toebehoort, om aan de zin van de hem
overgelegcle overeenkomst een draagwijclte
te geven welke niet strijdig is met haar
bewoordingen ;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegencle clat geen enkele der in het
micldel aangeduicle wetsbepalingen de
rechter ·verplicht bepaalcle regelen te volgen voor de schatting van de lasten waarmede de in geld bedongen huurprijs moet
verhoogcl worden; dat cle rechter dienaangaande een souvereine beoorclelingsmacht
geniet;
Overwegencle clat het arrest op dat punt
behoorlijk gemotiveercl is, zowel wat de
beweringen van de aanlegster betreft, als
aangaancle deze van het beheer;
Dat het middel in zijn twee onderdelen
niet gegrond is ;
Over het tweecle micldel, schending van
artikelen 97 der Grondwet; 5, §§ 1 en 2,
en 13, § 1, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit dd. 8 Januari 1926,' en,
voor zoveel als noclig, van dezelfcle wetten,
samengeschakeld door koninklijk besluit
del. 6 Augustus 1~31; 3, 10 en 53, § 1, van
de wet del. 13 Jull 1930·; 1 en 2 van de wet
del. 7 April 1936 :
Overwegencle clat aanlegster, in haar
conclusies v66r het hof van beroep
staancle hield clat van het totaal beko:
men, cloor toevoeging van het beclrag van
de lasten bij clit van cle bedongen prijs,
een vijfde moest worden afgetrokken voor
de onclerhoucls- en herstellingskosten ten
einde het werkelijk netto-inkomen te bepalen;
Overwegencle clat het arrest van 19 November 1943 slecllts een aftrekking van
een zescle toelaat; clat zijn beslissing op
cla t punt op geen enkele reden steunt ;
dat het arrest, bijgevolg, artikel 97 der
Gronclwet schendt;
Om die reclenen, verbreekt het arrest
del. 19 November 1Y43, cloch enkel voor zover het de van de ·huurprijs, lasten er in
begrepen, fe verrichten aftrekking bepaalt op een zesde; verwerDt de voorziening voor het overige, veroordeelt aanlegster tot de negen tienden cler kosten van
de aanleg in verbreking, de Belgische
Staat tot het overige tiende; beveelt dat
onclerhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding ervan zal
gemaakt worden· op de kant van de gedeeltelijk vernietigde .beslissing ; verwijst
de zaak alclus omschreven naar het Hof
van beroep te Gent:

(1) A1·r. Verb1'., 1938, blz.
PAsiC., 1938, I, 196.

17 Maart 1947. - 26 kamer. - Voorzitter, H. W Oliters, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Coc-

geld bedonyen htttt1'1Ji'·l,is moet verhooyd
worden om het bnt.to-·inkomen van een
onmerend yoed vast te stellen.
3° 1Vanneer de belastingplichtige in conclttsies staande hielcl dat, om het werkelijk netto-inlcomen van een onroe1·end
yoed te bepalen, men van het bntto-inlcomen een vijfcle voo1· oncle,·houds- en
herstellinyskosten moet afti·elcken, is
het arrest dat slechts de afti·elcking van
een zesrle toelaat, zonde1· die beslissing
op eniye reclen te steunen, niet wettelijk yemotiveerd. (Gronclwet, art. 97.)
{VENNOOTSCHAP
ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM CC OTTO EN ALBIN WISKEMANN ll IN VEREFFENING, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

125; B•tll.

en

-87quean des Mottes. - Gelijlcl1bidende conclusie, H. Janssens de Bisthoven advocaat-generaal.
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20 Maart 1947.

TAXES .OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN. - BELASTINGEN VERSCHULDIGD pOOR DE SLIJTER. - AANSTELLER VAN DE SLIJTER. - DELASTINGEN WAARVOOR DE AANSTELLER AANSPRAKELIJK IS.
De aanstelle1· van een slijte1· van gegiste
dranlcen is slechts aansp1·alcelijle vooT
de betaling. van de belastingen betretfende de slijteTij, d. i. de belastingen
wellce rechtstreeles hw~ gTond vinden in
de exploitatie van de slijte1·ij, in de
maat waa1·in die belastingen h1tn zetting
vinden in die exploitatie. Hij is niet
aanspmlceUjlc voor de betaling van de
belastingen vm·sch1bldi.qd doo1· zijn aangestelde we_qens werlczaamheden wellce
ondersche·iden zijn van de exploitctt-ie
van de slijte1·ij (1). (Wet van 29 Au-

gustus 1919, betreffende de slijterijen
van gegiste dranken, art. 8, § 3.)
(BELGISCHE STAAT, T. BROUWERIJ LAMOT.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 Juli 1943 gewezen door de
Vrederechter van het tweede kanton te
Antwerpen;
Over het enig middel, schending van
at·tikel 8 der wet van 29 Augustus 1919
betreft'ende de slijterijen van gegiste
drunken, doordat het bestreden vonnis de
vordering van eisers in cassatie, strekkende tot de veroordeling van de verweerster, in hoedanigheid van aanstelster
van de herbergier Van Wolput, 'tot be-,
taling van een saldo dat deze laatste verschuldigd bleef op zijn beclrijfsbelasting
en nationale crisisbelasting voor het
dienstjaar 1939, afgewezen heeft om reden
dat deze belastingen een persoonlijk karakter. bekleden, als wmmeer de aansteller voor de onbetaalde rechtstreekse
belastingen van ·zijn aangestelde, uitbater
ener slijterij, verantwoordelijk is onder
~le enige voorwaarde dat de get;axeerde
mkomsten hun oorsprong vinden in de
verkoop van gegiste dranken :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
taxes, welke aanleiding hebben gegeven
tot het clwan:gbevel waarvan de nietigheid
vervolgd worclt, de bedrijfsbelasting en
de nationale crisisbijdrage zijn, verschul(1) Verbr., 28 April 193S (Bull. en PAsrc.,
193S, I, 147 en de nota 1, blz. 148).

digd door de herbergier Van Wolput van
wie verweerster de aanstelster is ·
Overwegende dat § 3 van artik~l 8 van
,de wet dd. 29 Augustus 1919 betreffende
de slijterijen van gegiste dranken de
aanst~ller aansprakelijk m'aakt voor de
belastmgen betreffende de slijterij en bij
gebrek aan betaling door de aangest~lde,
toelaat de aansteller rechtstreeks te vervolgen;
Overwegende dat de door de voorziening
opgeworpen vraag deze is of de betwiste
taxes kunnen beschouwd worden als in
de categorie vallende van de belastingen
cc betreffende de slijterij ll ;
Overwegende dat als dergelijke belastingen beschouwd worden deze die rechts~reeks hun groncl vinden in de exploitabe van de slijterij, doch in de maat
slechts waarin ze hun zetting vinden in
die exploitatie;
Overwegende dat het vonnis, om te beslissen dat dit in de zaak het geval niet
is, hierop steunt dat niets bewijst dat de
gevorderde taxes gevestigd zijn op de inkom[';ten, welke de aangestelde van de verwe~~ster zo~ getrokken hebben nit de slijtenJ, en met op de inkomsten voortkomende uit werkzaamheden welke onderscheiden zijn van die exploitatie;
Overwegende dat die beoordeling de
pestreden beslissing rechtvaardigt en dat
het mid~lel in rechte niet opgaat; '
. Om dre redenen, verwerpt de voorziemng ; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
20 Maart 1947. - 1 e kamer.'- Voo1·zitte1· en vm·slaggever, H. Soenens, eerste
voorzitter,. Gelijlclwidende concltbsie
H. Hayoit de Termicourt, eerste aclvocaat:
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° RECH'J'ERLIJKE MACHT.- BEVOI~GD
HEID. - DESLUIT-WET GENO~IICN KRACH'l'ENS
DE WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEMBER 1944. - CON~'ORMITEIT MET DIE
WETTEN. - CONTROLE DOOR DE HOVEN EN
RECHTBANKEN.
2° HUUROVEREENKOMST. HursHuun. - SCHOR SING VAN DE BERECHTING
VAN DE EISEN GEGROND OP HET VERS'l'RIJKEN VAN DE HUUU OF OP DE AAN DE HUURDER GEDANE OPZEGGING. - SCHORSING VAN DE
TOEPASSING VAN DE WETGEVING BETREFFENDE
DE HUUHOVEREENKOMSTEN: - DESLUIT-WET
VAN 19 FEBUUARI 1947, ARTIKEL 1, 1°. BEPALING DIE BUITEN HET BEREIK VALT VAN
DE WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEMBER 1944. - 0NWE'l'TELIJKHEID.
iJo HUUROVERF.IDNKOMST. - HursHUUR. Huun VOOR Ej<:N ONBE~AALDE
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DUUR. 0PZEGGING. NIET ONDERWORPEN
DOOR RET BURGERLIJK WETBOEK AAN EEN
BEPAALDE VOR•M. '

4°

HUUROVEREENKOMS'l'.

-

Hurs-

RUUR. ARTIKEL 1736 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. 0PZEGGING MOET TEN GEPASTEN TIJDE WORDEN TER KENNIS GEBRACRT
VAN DE PAR'l'IJ WAAHAAN ZIJ WORDT GEGEVEN.
-- PARTIJ AFWEZJG.- VERRUURDER WELKE
ALLE REDELIJKE BENAARSTIGINGEN REE~'T AAN
DE DAG GELEGD OM DE OPZEGGING TER KENNIS
VAN DE AFWEZIGE I-rCURDER TE BRENGEN. REGELMATIGE OPZEGGING.
.
Voon~leer toepassing te malcen van een
bepaling vait een besluit-wet, genomen
krachtens cle wetten van 7 September
1939 en 14 Decembe·r 1944, waar·bij aan
cle Koning bttitenrtewone machten wor·clen toegekencl, behoort het cle hoven en
·rechtbanken na te gaarJ of gezegcle bepaUng binnen het ber·eik valt van cle
becloelcle wetten (1).
2o De bepal'ing van q,rtikel 1, 1°, van het
besluit-r.vet clrl. 19 Febr·twr··i 1947, naar
l1t·icl waarvan de ben3chting wor·clt gesohorst .van elke eis gegr·oncl op het
verstrijken van de htHW of op een aan
de huunler· geclane otJZO,qging, scho·rst
cle toepassing van cle wetgeving betreffencle de lHtttmvereenlcomsten. Dergelijke bepaz.ing valt bttiten het bere'ilc van
de wetten van 7 September· 1939 en
14 December· 1944, die aan cle Koning de
maoht hebben verleencl om cle wetgeving
betr·ejjencle cle httt/.rovereenlcomsten te
·wijz·igen of aan te mtllen, cloch niet
om cle toepassing te schor·sen van ellce
wetgeving · op clit st·uh:,· clie bepaling
dient b·ijgevolg niet te wor·clen toe,qepast clo01· de hoven en r·eohtbanken (2).

1o

(Gronclwet, art. 107.)
3o In geval van verhuring van een woonhttis voor· een onbepctalrle ter·mijn, is
de opzegging, gegeven door· een pari'ij
a an cle ancler;e par·tij, niet oncler·wor·z1en
doo·r het Burger·lijk 1·Vetboek aan enige
betJaalcle rechtsvorm (3). (Burg. Wetb.,

art. 1736.)
4° Om ttitwer·king te hebben moet de door·
de verhttttrcler·, over·eenkomsti,q ar-tikel1736 van het Bw·gerlijk Wetboek gegeven opzeg,qing, in pr·incipe, ten .gepasten tijcle ter kennis komen van de
hutwcler· (4) . Maar, inclien deze afwezig
is en geen lasthebber· heeft aangesteld,
(1) Zie de nota 2 onderaan dit arrest in
Bull. en PASIC., 1947, I, 118.
(2) Zie de nota 1, getekend R. H., onderaan
dit arrest in Bull .. en PAsrc., 1947, I, 119.
(3) Zre de nota 2 onderaan dit arrest in
Bull. en PASIC., 1947, I, 119.
(4) PLANIOL et RIPERT, d. I, biz. 800; DE
PAGE, Traite elem. de droit civil belge, 2' uitg.,
d. IV, biz. 567.
~

'is, behouc~ens anclersluidencle wetsbepaZ.ing, cle opzegging r·egelrnatig zodr·a de
ver·htttwcler cle bennar·stigingen heeft
aan cle clag gelegd, wellce volgens de
ornstancl·igheclen als r·edelijk voor·komen,
om cle OtJzegging ter· kennis van de
hmwcler· te brengen.
(BEERENS, T.

GOESSENS.)

Bij cUt arr·est heeft de H eer eerste advoca.at-gene·mal R. Hayoit cle Tennieour·t
. het volgencle advies gegeven :

Alvorens mijn advies over de voorziening nit te brengen, wens ik de aandacht van het Hof en van de partijen
hierop te vestigen dat de eis door de verweerder ingestelcl gegrond is op een aan
de aanlegger gedane opzegging inzake
huurovereenkomsten.
Rijst aldus de vraag o]:i of de 1 o van
het eerste artikel van het besluit-wet del.
19 Februari 1947 er zich niet tegen verzet
dat het Hof de zaak zou berechten.
Luiclens hogergemelcl besluit-wet, inclerdaad, .cc worden geschorst tot op den clag
waarop een nieuwe huishuurwet in werking zal treden : 1 o de berechting van
elken eis die gegroncl is op het verstrijken van cle huur of op de aan de huurder gedane opzegging Jl.
N aar mijn bescheiden oordeel is die bepaling onwettelijk en ziehier waarom :
Ze is gegrond op artikel 1, 12°, der samengeschakelde wetten van 7 September
1939 en 14 December 1944, waarbij aan
de Koning buitengewone machten werden toegekend.
Welnu, krachtens die wetten, kan de
Koning, in noodzakelijke en spoedeisende · gevallen, bij in ministerraad
overwogen besluiten, wetskrachtige beslissingen treffen om cc de wetgeving betreffende de huurovereenkomsten te wijzigen of aan te vullen JJ. De Koning wordt
echter door geen bepaling van hogervermelcle wetten gemachtigd om de toepassing van de wetgeving betre.ffende de
huurovereenkomsten te schorsen.
Buiten kijf staat dat het besluit-wet
del. 19 Februari 1947, in de 1 o van zijn
eerste artikel, schorsing inhoudt van de
toepassing der wetgeving betreffende de
huurovereenkomsten, dewijl clit besluitwet de· hoven en rechtbanken verbiedt
(( elken eis gegroncl op het verstrijken
van cle huur of op een aan den huurder
gedane opzegging te berechten JJ, met andere woorden, het wordt aan de rechterlijke macht ontzegcl toepassing te maketi
van de bestaancle wetgeving betreffende
de huurovereenkomsten.
Ret komt er niet op aan na te gaan of
dit besluit-wet a! clan niet in strijd is met
artikel 67 der Grondwet, dewijl de hoven
en rechtbanken niet bevoegd zijn' om over
de grondwettelijkheid te oordelen van
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een besluit-wet zoclra clit overeenkomstig
de wetten del_ 7 September 1939 en 14 December 1944 getroffen worclt- (Verbr.,
27 Januari en 28 Juni 1943, Arr. Verb1·.,
1943, blz. 14 en 150; B~tll. en PASIC., 1943,
I, 32 en 273; 7 October en 9 December
1946, Arr. Verb·r., 1946, blz.326 en 432;
Bull. en PASIC., 1946, I, 353 en 468.)
Waar is het clat de wetgever zelf beschikkingen van dezelfcle aarcl als. deze
van het besluit-wet del. 19 Februan 1947
heeft getroffen, doch met bepaalde bepe:kingen. Ik becloel de wet van 16 .Ap~·1l
1920 en deze van 15 Juni 1922. Opmerkmgen werclen trouwens door leclen van
het Parlement gemaakt nopens de scherrcling die aldus gebracht was aan het
beginsel van de scheiding der machten
(zie Pasinomie, 1920; blz. 118, alSQOk het
verslag uitgebracht door de HoOfdcom~
missie der Kamer van volksvertegenwoorcligers over het wetsontwerp dat tot de
wet van 15 Juni 1922 aanleiding heeft gegeven. - Parl. Bescheid., Kamer, 19211922, ur 276.)
' 1
W at er clienaangaancle ook van weze,
het staat vast, en clit punt blijft binnen
de bevoegdheid van de rechterlijke macht
(verbr., 10 Februari en 5 Juli 1943, Bttll.
en PASIC., 1943, I, 61 en 282; 7 October
en 9 December 1946, A1T. Verb!-., 1946,
blz. 326 en 432; Bull. en PAsiC., 1946, I,
353 en 468), dat het besluit-wet v:an 19 Februari :1947 buiten het bereik valt van de
wetten van 1939 en 1944, wat althans
de 1 o van het eerste artikel aangaat.
Die laatste bepaling, daar zij, enerzijds,
schorsing inhoudt van de toepassing der
bestaande wetgeving betreffende de huurovereenkomsten en claar, anderzijds, de
wetgever aan de Koning de macht om de
toepassing van de wetgeving te schorsen
niet heeft toegekeud, diep.t door de hoven
en rechtbanken niet toegepast te worden.
(Grondw., art. 107.)
Gewis, ware door een partij een geldige
reclen aangevoercl tot het uitstellen van het
arrest, dan zou ik het Hof kunnen verzoeken het wijzen van zijn arrest te verdagen.
Ecloch, dergelijke reden is ter zake niet
voorhanden en derhalve beschouw ik als
mijn plicht mijn conclusie over de grond
van de ingestelde voorziening voor te leg-

,

~a

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 2 Juni 1943 gewezen door het
Vredegerecht van het kanton Herzele;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1134, 1315, meer bepaaldelijk
van artikel1736, van het Burgerlijk Wetboek doordat het bestreclen vonnis een
huur'opzeg als regelmatig aangezien heeft,
alhoewel deze opzegging niet ter kennis
was gekomen van de huurcler, zodat cleze

onwetend is gebleven van de beslissing
van de verhuurcler en clat de termi]n,
bepaald door het plaatselijk gebruik, ·niet
geeerbiecligcl werd :
Overwegende dat het, in de zaak, over
een verhuring van een woonhuis voor onbepaalcle tijd gaat, en dat de eis, door
de verweerder ingesteld, gegrond is op
een aan de huurcler gedane opzegging;
Overwegende dat, luiclens artikel 1, 1°,
van het besluit-wet d{!. 19 Februari 1947,
« worden geschorst tot op den dag waarop
een nieuwe huishuurwet in werking zal
treclen : 1° de berechting van elken· eis
die gegrond is op het verstrijken -van de
huur of op de aan den huurder gedane opzegging ... Jl ;
Overwegende ' dat cUt besluit-wet zijn
voorschriften grondt op de samengeschakelde wetten van 7 September 1939 en
14 December ·1944, waarbij aan de Koning buitengewone machten werden toegekend, en, inzonderheicl, op artikel1, 12°,
van cleze wetten ;
Overwegehcle dat, krachtens deze ingeroepen wetten, de Koning, in nood.z.ak~
lijke en spoedeisende gevalle~, b1.1 111
ministerraad overwogen beslmt, wetskrachtige beschikkingen kan treffen << om
de wetgeving betreffende de huurovereenkomsten te wijzigen of aan te vullen JJ,
cloch niet om die wetgeving te schorsen,
wat eigenlijk artikel 1, 1°, van voormeld
besluit-wet ter zake tot voorwerp zou
hebben;
Overwege).lde dat, aldus, bovengemelde
bepaling buiten het bereik valt van de
wetten dd. 7 September 1939 en 14 December 1944, en, ingevolge artikel 107 der
Grondwet, door de hoven en rechtbanken
niet client toegepast;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt clat de verhuurder aan zijn huurder opzegging heeft geclaan bij ter post
aangetekend schrijven; dat de brief ter
woonplaats van de huurder werd aangeboden, en dat, zo deze er in werkelijkheid geen kennis heeft van gekregen,
zulks uitsluitend toe te schrijven is aan
het feit zelf van de bestemmeling, die
naar het buitenland vertrokken was zonder een lasthebber aan te duiden, noch
een persoon te gelasten zijn adres te doen
kennen;
Over:wegende dat de rechtet, over deze
feiten en omstandigheden oordelende,
verklaart dat de vethuurder, i:il de zaak,
gepaste en afdoende benaarstigingen aan
de dag heeft gelegd om de opzegging ter
kennis van de belanghebbende te brengen, en dat hij aldus gedaan heeft wat ·
hij kon om deze ervan te verwittigen dat
hij aan- de huur een eincle wilcle stellen;
· Overwegende dat de rechter t'tit deze
souvereine vaststellingen en beoordelingen in rechte afieidt dat de opzegging
waarover het gaat regelmatig is;
··

-90Overwegende dat dhl gevolgtrekking
hoegenaamd niet in strijcl is met de wet;
Overwegende, inderdaad, dat, in geval
van verhuring voor een onbepaalde tijd,
elke partij het recht heeft aan de huur
een einde te stellen door opzegging te
doen aan de andere partij, met inachtn:eming van de door het plaatselijk gebruik
bepaalde termijnen (art. 1736 van het Bur-'
gerlijk Wetboek) ;
· Overwegende flat niet betwist wordt dat
de opzegging gezegde termijnen in acht
heeft genomen ;
Overwegende clat de wet de opzegging
aan geen enkele bepaalde vorm onderwerpt;
Overwegende, wel is waar, dat de woorden « opzegging aan den huurder gedaan ))
onderstellen dat de ver]luurder de benaarstigingen heeft aan de dag gelegd, welke
volgens de omstandigheden als redelijk
voorkomen om de opzegging ter kennis
van de huurder te bre1igen; doch dat het
''an deze laatste niet zou kunnen afhangen, zelfs indien hij zonder bedrog handelt, of zelfs inclien zijn daad onvrijwillig
is, het uitoefenen van het recht tot opzegging van zijn medecontractant te verlammen, recht dat hierin bestaat door cle verklaring van zijn wil aileen aan cle huur
een einde te stellen ;
Dat daaruit volgt clat het micldel in
rechte niet opgaat;
Om die recleheri, verwerpt cle voorziening; v'eroordeelt de aanlegger tot de
kosten en tot een· vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.
20 Maart 1947. - 1 6 kamer. - VooTzitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. -VeT.~laggever, H. Wouters. ----' Gelijlcl·n'i.clenfle
concl·tts·ie, H. Hayoit cle Termicourt, eerste
advocaat-generaal. PleUer, H. Van
Leynseele.
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1° BEJWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIES . ...,--- VERKLARING DOOR DE RECHTER
OVER DE GROND. - 'VEnENIGilAAR. MET DE
ZIN VAN DE IlEWOOR.DINGEN VAN DE CONCLUSIE.
- SOUVERtEINE VERKLARING.
2° MIDDELEJN TOT VEJRBREKING. MIDDEL DAT EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP
DE CONCLUSIES AANVOERT. - 00NCLUSIES
WAAROP EEN GEPAST ANTWOORD WERD GEGEVEN. - MIDDEL MIST FEITELIJKE GRONDSLAG.
1° De 1·echte1· OVeT fle [JTOncl Ve1'mag fle
v661· henL genomen conclns·ies te ve'l'lclaren; zijit ve·rklaring, wellce ve1·enigbaar
is met cle betelcenis van fle bewoonlingen van clie conclusies, is sottverein (1) .

(1) Verbr., 11 Februari 1942 (Bull. en PAsrc.;
1942, I, 4~); 31 J anuari 1946 (ibid., 1946, I, 47).

2° 1viist feiteUjlce gronclslag, het middel
dat een gebrek aan antwoord op rle conclusies aanvoert, dan wan1wer die· conclttsies op gepaste wijze weTden beant~
woord floor de bestreden beslissing (2).

(IlARALE, T. DEVRE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, door het Hof van beroep te Brussel
gewezen, de 7 Juli 1943;
Over het enig miclclel, schending van artikel 97 der Gronclwet, der artikelen 1101,
1108, 1134, 1315, 1317, 1319 en 1322. van het
Burgerlijk Wetboek, en van de aan de
akten en conclusies verschulcligde trouw,
cloorclat het hof van beroep- door de conclusie 'van cle aanlegster in verbreking
aangezocht te zeggen dat het op cle echte- ·
lieden Moore toe te passen huwelijksregime clit van de scheicling der goecleren
was, vooreerst omclat, bij ontstentenis van
huwelijkscontract, de nationale wet der
echtelieden, hier de Engelse wet, het
regime bepaalt waaraan de goederen der
echtelieclen onderworpen zijn, en clat, luidens de Engelse wet, het gemeenrechtelijk
regime van echtgenoten, welke geen huwelijkscontract maken, cle scheicling van
goecleren is, en vercler omclat, inclien men
het huwelijksstatuut moet opzoeken dat
de toekomstige echtgenoten de -gemeenschappelijke wil haclden aan te nemen
voor cle regeling hunner gelclelijke belangen, clan nog cle feiten en omstandigheclen
der zaak op afdoende manier bewijzen dat
hun keus zich vestigcle op het regime ingestelcl door de Engelse wet - beslist
heeft dat het toe te passen regime cle Belgiselle wettelijke gemeenschap was, om cle
redenen dat : «in het onderhavig geval
een nauwkeurig onderzoek van de twee
ingeroepen stellingen slechts een theoretisch belang oplevert )), dat « luidens de
traditionele Engelse wetgeving en rechtspraak, bij ontstentenis van een 'llitdrukkelijke overeenkomst, de wet van de
feitelijke woonplaats van de echtgenoot
op de clag vim de huwelijksvoltrekking
de respectieve rechten der echtelieden
bepaalt op · de roerende goederen die zij
respectievelijk bezitten op het ogenblik
van hun huwelijk of die zij sedert het
huwelijk verkregen )), en : << dat indien
de Engelse wetgever het persoonlijk
statuut van zijn onderdanen niet aan de
nationale wet onderwerpt maar wel aan
cle wet van de woonplaats; het aan de
Belgische rechter niet behoort' aan een
Engels onderdaan een wetsteisel op te
leggen dat hem door zijn eigenwet wordt
ontkend; dat hieruit volgt dat, 'zelfs met
(2) Verbr., 21 October 1946 (Bull. en PASIC.,
1946, I, 377).
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het oog op de wet van zijn persoonlijk statuut, de gemeenschap het huwelijksvermogenstelsel is dat op hen client toegepast )},
gemelde motivering uitsluitend betrekking hebbend op de eerste aanspraak der
aanlegster in verbreking, te doen aannemen dat, bij toepassing der in Belgie
aangenomen regels van internationaalprivaatrecht, de Engelse wet toepasselijk
was op het huwelijksstatuut der echtelieden Moore, en niet op haar tweede aanspraak, waarin gezegd werd dat, indien
het huwelijksregime het door de echtelieden gekozene was, d,it het Engelse en
dus de scheiding van goederen was, - dit
hoewel cle rechter gehouden is zijn beslissing te motiveren ten aanzien van iecler
gedeelte van de eis of van de exceptie :
Overwegende dat het middel op de bewering steunt dat de aanlegster, in het
tweede verweermiddel, door haar v66r
het hof van beroep in conclusies aangevoerd, enkel verwees naar het inlands
Engels recht, bij uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaat
Engels recht ;
Overwegende dat, luidens de bewoordingen van gezegde conclusies, « indien
men het huwelijksstatuut moest opzoeken dat de echtgenooten den gemeenschappelijken wil hadden aan te nemen voor
de regeling hunner geldelijke belangen,
clan nog de feiten en omstandigheden cler
zaak op afdoencle manier bewijzen clat
hun keus zich vestigde op het regime
ingesteld door de Engelse wet; · dat, inclerdaacl, ... het gedrag van 'wijlen John
Moore in al de belangrijke omstandigheden van zijn lev en, .. . bewijst dat hij
voortdurend dacht aan de wetten en de
constitutie van Groot-Brittanje, lijk hij
het in zijn testament schrijft )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door die conclusies te interpreteren als
ai de bepalingen van de Engelse wetgeviilg op het regime betreffende de goederen van de echtgenoten bedoelende,
zonder onderscheid tussen deze welke enkel tot het inlands recht, en deze welke
tot het internationaal privaat recht behoren, aan gezegde conclusies een draagwijdte heeft gegeven die verenigbaar is
met de bewoordingen ervan, en het door
de aanlegster aangevoerd verweermidclel
op gepaste wijze heeft beantwoord;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot de kosten en tot een vergoedil\g van 150 frank
jegens de verweerster.
20 Maart 1947. - 1" kamer. - Voorzittm·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slarmeve1·, H. Wouters. - Gelijlcltticlencle
conchtsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Veldekens.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN, - MIDDEL DAT AAN
DE RECHTER OVER DE GROND EEN ANDERE
BESLISSING TOESCHRIJFT DAN DEGENE WELKE
HIJ HEEFT GENOMEN. - MIDDEL MIST FEITELIJKE GRONDSLAG.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURrGERLIJKE ZAKEN. --; MIDDEL DA'f AAN DE
BESTREDEN BESLISSING VERWIJ'f TE ZIJN GESTEUND OP DUBBELZINNIGE REDENEN. - REDENEN NIET DUBBEI;ZINNIG. - MIDDEL MIS'l'
FEI'fELIJKE GRONDSLAG.
so BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS DA'r BESLIST DAT VOLDOENDE IS HET
BEWIJS DOOR VERMOEDENS VAN EEN NEGATIE~'
l'EIT. - GEEN SCHENDING VAN AR'flKEL 1315
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
4° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL OERICH.T
TEGEN EEN OVERBODIGE REDEN VAN DE BESLISSING. - MIDDEL NIET ON'fVANKELIJK.
1o

jJfist feitelij lee g·ronclslag het miclclel
clat aan cle recht'er ove1· cle groncl een
ancle1·e beslissing toeschrijft clan clegene
wellce hij heett gen,omen· (1).
2° JJ1ist feitelijlce gronclslau het miclclel
clat aan cle bestTeclen beslissing verwijt
te zijn gestettncl op cl-ubbelzinn·ige reclenen, clan wanneer cle bespmken Teclenen geen clttbbelzinnigheicl behelzen (2).
so Schenclt a?·tilcel1315 van het BttTgm·Ujlc
Wetboek niet, het vonnis clat beslist clat
volcloencle is een bewijs cloor vermoeclens
van een negatief feit omclat het volst?·ekt en strilvt bewijs e1· van niet mogeHjlc is (3).
4° Is, b·lj. ontstentenis van belang, niet
ontvanlcelij 1c het miclclel clat enlcel een
ove1·bocl·iae reclen van het vonnis bestrijclt, clan wanneer het vonn1s · wettelijlc is gerechtvaarcligcl cloor een andere
reclen (4).

(N. V, « NOORSTAR EN BOERHAVE,
'f. VAN DER BORGH'f.)
ARREST.
'

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 Juli 1942 gewezen door de
Rechtbank van koophanclel te Antwerpen;
(1) Verbr., 16 Mei 1946 (A1'1', Ve1'b1·., 1946,
blz. 186; Bull. en PASIC., 1946, I, 196).
(2) Verbr., 27 Mei 1946 (Bull. en PASIC.,
1946, I, 217).
(3) Omtrent het bewijs van een negatief feit,
zie BAUDRY-LACANTINERlE, Obligations, d. III,
urs 2065 en 2066; CoLIN et CAPITANT, d. II,
nr 436; DE PAGE, Tmite elem. de d1·oit civil
belge, d. III, blz. 714, 711 en 712.
(4) Verbr., 18 Juni 1945 (A1·r. Verbr., 1945,
blz. 172; Bull. en PASIC., 1945, I, 186).

92Over het eerste middel, schending van
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek en van de bindende kracht der
verzekeringsovereenkomst tussen partijen
gesloten op 20 .April 1939, en van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht
der verzekeringspolis, door partijen ondertekend op 20 .April 1939, en van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat
de precieze oorzaak der verdwijning van
de door gezegde polis verzekerde auto
niet gekend was, en, aldus, impliciet doch
duidelijk vastgesteld te hebben dat verzekerde niet bewezen had dat die verdwijning, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband hield met de oorlog,
en na beweerd te hebben dat verweerder
clit niet ktm bewijzen, eiseres in verbreking veroordeeld heeft tot het betalen
aan verweerder van een schadeloosstelling
voor 'het verdwijnen van de kwestieuze
auto, wanneer de hierboven vermelde verzekeringspolis uitdrukkelijk bepaalt dat
van de verzekering tegen diefte uitgesloten zijn de rampen overkomen door oorlogsfeiten, tenzij verzekerde bewijst dat
de ramp, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houdt met deze
feiten :
Overwegemle dat het middel op een verkeerde interpretatie van het bestreden
vonnis steunt;
Dat dit laatste niet beslist, zelfs op impliciete wijze, dat de verweerder ni.et bewezen heeft dat de verdwijnin.g van de
verzekerde auto geen enkel verband had
met de oorlog; dat het, integendeel, vaststelt dat die verdwijning niet te wijten is
aan een bombardement, noch aan een ontploffing, noch aan ·een brand door oorlogsfeiten veroorzaakt, noch aan een opeising,
noch aan een plundering, en dat er sterke
vermoedens bestaan dat ze aan een gewone diefstal toe te schrijven is ;
Overwegende dat de rechter alclus vaststelt dat de verweerder, bij middel van
vermoedens en overeenkomstig artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs heeft geleverd dat hem
door de verzekeringspolis was opgelegd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, schencling van
dezelfde wettelijke beprilingen als in het
eerste middel, en meer bepaald, van artikel 97 der Grondwet, doordat het uit de
bestreden beslissing onmogelijk is op te
maken of de rechter over de grond dn feite
geoordeeld heeft dat eiseres in verbreking er niet in gelukt was. een zelfs onrechtstreeks verband te bewijze'n tussen
de om·log en het verdwijnen van de
kwestieuze auto dan of hij, in tegenstrijd met de bewoordingen der polis, heeft beslist dat, in geval van een

louter onrechtstreeks verband met de
oorlog, de verdwijriing van de auto toch
moest vergoed worden, hetgeen een onduidelijkheid uitmaakt in de motivering,
die aan het Hof van verbreking niet toelaat zijn contri\lerecht op de bestreden
beslissing uit te oefenen, en doordat de
bestreden beslissing op onvoldoende wijze
de besluiten van eiseres in verbreking
heeft beantwoord, waarin deze liet opmerken dat de aanwezigheid van een louter
onrechtstreeks verband met de oorlog
voldoende was om d(\ verplichting tot
vergoeden wegens de verdwijning van de
auto te doen ophouden, en waarin ze bewees dat een dergelijk onrechtstreeks
verband aanwezig was :
Overwegende dat de aanlegster, in v66r
de rechter genomen conclusies, staande
hield dat de verdwijning van de auto ten
minste in onrechtstreeks verband stond
met oorlogsgebeurtenissen, wat de verzekeraar van aile verplichting ontlastte;
Overwegende dat het vpnnis op die conclusie antwoordt dat de cliefstal, waarvan
het bewijs uit vermoedens blijkt, als een
gewone diefstal client aangezien, en niet
als een oorlogsgebeurtenis;
Overwegende dat dit antwoord passend
is en geen dubbelzinnigheicl behelst;
Over het derde middel, schending van
artikelen 1315 van het Burgerlljk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat de bestreden beslissing beslist heeft dat een negatief feit niet kan, en derhalve nooit
moet bewezen worde:Q., en daaruit afgeleid
heeft dat eiseres in verbreking, om aan
de betaling der vergoeding te ontsnappen, zou moeten kunnen bewijzen dat
hier de verdwijnin.g van de auto aan een
oorlogsfeit te wijten is, quod non, en verweerder in verbreking, die v66r de rechter over de grond als eiser optrad, van de
verplichting ontlast heeft, .die hem door
voormeld artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek opgelegd wordt, de verbintenis
waarvan hij de uitvoering vorderde, te
bewijzen, wanneer artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek de bewijslast oplegt
aan hem die de eis instelt, en doordat het bestreden vonnis de bew~jslast,
betreffende het al of niet aanwezig zijn
van een verband met de oorlog, verplaatst heeft op eiseres in verbreking
op grond van het beweerd rechtsprincipe
Negativa ·non sunt probancla, zonder te
antwoorclen op de besluiten waarin elseres in verbreking de toepasselijkheicl van
gezegd rechtsprincipe betwistte, wanneer
artikel 97 van de Grondwet vereist dat
ieder vonnis gemotiveerd zou zijn :
Overwegencle dat, zo het bestreden
vonnis hierop wijst dat de verweerder
een negatief feit niet kan bewijzen, die
reden niet mag afgescheiden worden van
de voorafgaande reden, welke vaststelt
dat er sterke vermoedens bestaan dat dief-
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stal de oorzaak is van de verdwijning van
de auto;
Overwegende clat, aldus, blijkt dat de
mening van de rechter is, niet dat de
verweercler moet outlast worden van het
bewijs hem door artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en de verzekeringspolis
opgelegd, doch dat een bewijs door vernioedens volstaat, daar een volstrekt en
strikt bewijs niet kan geleverd worden;
Dat het middel in zijn. eerste ondercleel
in feite niet slaagt ;
Overwegende dat het tweede onderdeel
van het middel een overbodige reden van
het vonnis bestrijdt;
Overwegende dat het vonnis, - door
vast te stellen dat de verweerder door
vermoedens het bewijs had geleverd dat
de verdwijning van de auto toe te schrijven was aan een gewone cliefstal, zonder · verband met een oorlogsfeit, - zijn
beschikkend gedeelte wettelijk heeft gerechtvaardigd;
Dat, in de onclerstelling clat het .vonnis,
ten onrechte, daaraan heeft toegevoegd
dat de aanlegster zou moeten kunnen bewUzen clat de verdwijning van de auto
aan een oorlogsfeit is toe te schrijven,
q~tod non, cleze overboclige beschouwing
geen eis tot verbreking kan wettigen; dat
het middel dus in zijn tweede onderdeel,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen .. verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerder.
20 Maart 1947. - 1" kamer. - VoorzUte1· en ve1·slag,qever, H. Soenens, eerste
voorzitter. Gelijkluidende concl~tsie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en
Van Leynseele.
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TUSSENKOMST. - STRAFZAKEN. - BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE REOHTSPLEGING BETREl'FENDE DE TUSSENKOMST. - NIET TOEPASSELIJK VOOR DE
STRAFREOHTBANKEN. - REOHTER IN STRAFZAKEN WELKE WETTELIJK EEN STRAh' KAN
UITSPREKEN TEN LASTE VAN EEN NIET VOORAFGAANDELIJK IN ZAKE GEROEPEN DERDE. RECHT VAN DE DlmDE OM TE VERSOHI.TNEN IN
HET GEDING. TEN EINDE ER ZICH TE VERDEDIGEN,
De bepalingen van het TVetboek van burgerlij lee 1·echtspleaing bet1·ettende de
t~tssenlcomst zijn niet toepasseUilc v661'
de strafrechtbanken daa1· het Wetboelc
van st1·afvordering en de wetten betreffende de strafrechtspleging nattwlceurig
de partijen aand~tiden die een eis lc~m-

nen indienen of tegen wie een eis kan
wo1·den inged·iencl v66r die rechtsmachten. W anneer echte1· de wet bij uitzonclering de st1·afrechter, bij wie een vorclerina wordt aanhangig gemaakt, toelaat te1·zelfde1·tijcl een veroo1·deliny, een
st1·af of een ande1·e maat1·egel uit te
sp1·eken ten laste van een niet voorafgaandelijlc in de zaalc geroepen dm·de,
moet deze laatste toegelaten worden te
verschijnen in het g~cling ten einde er
zich tegen deze ve1·oo1·deling, , stmf of
maatl'egel te verdecligen (1).

(BUDO EN MIGNOLET, T. RELGISOHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 17 Januari' 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelencle te
Luik;
Over de voorziening van Mignolet :
Overwegende dat, wat betreft de beslis
sing geveld op de publieke vordering, de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zij!i ;
Overwegende dat, betreffende de beslissing geveld op de vordering van. de burgerlijke partij, aanlegger geen enkel middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Over de voorziening van Emilie Budo,
echtgenote Mignolet :
Over het enig middel, schending der
wet, doordat het bestreden arrest de vordering tot tussenkomst van aanlegster niet
ontvankelijk verklaard heeft, dan wanneer deze een stoffelijk en moreel belang
had om het bedrag van de door de burgerlijke partij ondergane schade te betwisten, hetgeen haar het recht opent om in
het geding tussen te komen :
Overwegende dat het Wetb<iek van
strafvordering en de wetten betreffende
de strafrechtspleging nauwkeurig de partijen aanduiden die een eis kunnen indienen of tegen wie een eis v66r de strafrechtsmachten kan ingediend worden, en
dat de bepalingen van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging betreffende de
tussenkomst niet tot cleze rechtsmachten
mogen uitgebreid worden ;
Overwegende, wei is waar, dat het in
strijd zou zijn met het principe zelf van
het verdedigingsrecht, waarvan het Wetboek van strafvordering verscheidene toepassingen inhoudt, dat, 'wanneer de wet,
bij uitzondering, de strafrechter, bij wie
een vorclering wordt aanhangig gemaakt,
toelaat terzelfdertijd ee1,1 veroordeling, een
(1) Zie de cohclusie van de Heer eerste
advocaat-generaal Hayoit de Termicourt in
Bull. en PAsrc., 1947, I, 123.

...:.... 94straf of een andere maatregel uit te spreken ten laste van een niet voorafgaandelijk in zake geroepen derde, deze :niet zou
toegelaten zijn in het geding te verschijnen om zich tegen cleze veroorcleling·,
straf of maatregel te verclecligen;
Overwegencle echter clat uit het bestreden arrest blijkt dat aanlegster, tot 1'\taving van haar tussenkomst in het geclil).g,
slechts het belang inriep clat zij kon hebben dat de aanlegger 1VIignolet, haar echtgenoot, beticht van een misclrijf, niet zou
veroordeeld worden tot schaclevergoeding
jegens cle burgerlijke partij ;
Dat het arrest, door te beslissen dat
dergelijke tussenkomst niet ontvankelijk
was v66r de strafrechtsmacht, zich naar
de wet heeft gedragen;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt cle eisende partijen elk ·
tot de kosten van haar voorziening.
24 1VIaart 1947. -- 28 kamer. - Voonzittm·, H. Fauquel, voorzitter. - Ve!·sla.Qgeve·r, H. Giroul. - GelijlvMticlende concMtsie, H. Hayoit de Termicourt, advocaat-generaal.
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1° POLITIE VAN DE KOOPHANDEL.
- VERGROTING VAN EEN INRICHTING MET
MENIGVULDIGE -AFDELINGEN. - VOORWAARDEN VAN HET MISDRIJF.
2° 1VIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- 1VIIDDEL ZONDFcR INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN HET BESCHIKKEND GEDEELTE
VAN HE'f ARREST. - 1VIIDDEL ZONDER BELANG.
[~ De inb1·euk, vom·zien en beteugelcl doo·r
de wetten van 13 J a~tuari 1937 en 1 April
1938, bestaat er niet in een inrichting
met menigvuldige afdelingen te openen
of te vergroten, maar de1·gelijke inTichting te openen of te vergroten zoncler
voorafgaande toelating van de ministm·
van economische zalcen.
2° Is van belang ontbloot, het middel ingeroepen tot staving van de eis van de
b7trgm·lijke paTtij, hetwellc, WMe het gegTond, zondeT invloed is op de wetteUjkheid van het beschikkend gedeelte van
het best!·eden an·est (1).

(UNION PROFESSIONNELLE DES HOTELIERS
DE NAMUR, T. VAN ONOKELEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 8 1VIei 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Op de twee middelen, het eerste, schen(1) 7.ie verbr., 18 October 1945 (An'. Ve1·br.,
1945, blz. 224; Bull. en PASIC., 1945, I, 247).

cling van artikelen 1 en 2 van het: besluitwet van 10 September 1945 houclende verlenging van de vigerencle wettelijke bepalingen waarbij verboclen wordt zekere instellingen voor cletailverkoop te openen of
te vergroten; en, voor zoveel als noclig, van
artikel 1 van de wet van 13 Januari 1937
houdencle verbod zekere instellingen voor
cletailverkoop te openen of te vergroten,
gewijzigcl door cle wet van 1 April 1938,
doorclat het bestreclen arrest geoorcleeld
heeft « clat het niet mogelijk is nit het besluit-wet van 10 September 1945 af te leiden dat het een terugwerkencle kracht
moest hebben JJ, clan wanneer de termen
zelf ,van gezegcl besluit-wet het klaarblijkelijk inzicht van de wetgever laten uitschijnen clat het besluit-wet zijn uitwerk-'
sels zou hebben vanaf 1 Augustus 1945 en
clat, in alle geval, om het even welke onclerbreking ook zou vermeclen worden in
de toepassing cler bepalingen van de grendelwet van 13 J anuari 1937 ; het tweecle,
schending van artikel 1 van de wet van
13 Januari 1937 houdende verbod zekere
instellingen voor cletailverkoop te openen of te vergroten, gewijzigd door· de
wet van 1 April 1938; van de artikelen 1
en 2 van ·het · besluit-wet van 10 September 1945 houclencle verlenging van
gezegcle wet, cloordat het bestreclen arrest, na aan de inbreuken op de wet
van 13 Januari 1937 het· kai·akter toegekencl te hebben van ogenblikkelijk en nietvoortclurend misclrijf en na verklaarcl te
hebben clat het in cas~t aangeklaagcl feit
gepleegcl zou geweest zijn op 3 September 1945, geoorcleeld heeft dat de ten laste
van verweerder in verbreking gelegcle -betichting slechts een voortclurend misdrijf
bedoelcle, dat in October 1945 zou gepleegd
geweest zijn, en dat ze dus nooclzakelijk
elke grondslag mist ; clan wanneer het verlengingsbesluit-wet van 10 September 1945,
met een zekere terugwerkende kracht,
voor uitwerksel heeft de exploitatie van
vergrotingen te verbieden die geclaan zouden geweest zijn tussen de 1 Augustus en·
de 12 September 1945 en dat, voor 't overige, de aarcl van voortdurencl misclrijf
client toegekencl aan alle inbreuk die, alhoewel voltooid vanaf de uitvoering van
een eerste stoffelijke daad, een staat of
toestand schept of handhaaft die de strafwet afkeurt ·:
Overwegencle clat uit de stukken van de
proceclure blijkt dat de verweercler enkel
vervolgd was, en door de eerste rechter
veroordeeld werd, om , te N amen : « door
de uitoefening van nieuwe handelsbedrijvigheclen, een inrichting· met menigvulcUge
ttfclelingen voor verkoop, in 't klein, van
handelswaren cUe commercieel niet samenhoren of gewoonlijk niet in eenzelfde inrichting te koop worden gesteld, vergroot
te hebben JJ ;
Dat, op het hager beroep van betichte
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en van het openbaar ministerie, het bestreden arrest vaststelt << dat de vergroting door het uitoefenen van een aan ·betichte verweten nieuwe handelsbedrijvigheid op 3 September 1945 had plaats gehadll;
Overwegende clat de vergroting van een
inrichting met menigvuldige afdelingen
geen inbreuk uitmaakt;
Dat de inbreuk. voorzien en beteugeld
door de wetten van 13 J anuari 1937 en
1 .April 1938, achtereenvolgens verlengcl,
namelijk door het besluit-wet van 10 September 1945, hierin bestaat « zonder voorafgaande toelating van de Minister van
economische zaken ll een inrichting met
menigvuldige afdelingen te openen of te
vergroten;
Waaruit volgt dat, al waren de middelen
van de voorziening gegrond, de beslissing
van het hof van beroep, dat zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van
de vordering van de eisende burgerlijke
partij, toch wettelijk zou zijn;
Dat de middelen bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat het Hof, op de
voorziening van de burgerlijke partij, van
ambtswege geen middel opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot de
kosten en tot een schadevergoeding van
150 frank jegens de verweerder.
24 lVIaart 1947. -- 2" kamer. - Voor·zuter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. -- Gelijlcl4tidende conclltsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste ad-

vocaat-generaal.
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INKOJ\IISTEJNBEJL.ASTINGEJN. -

NAAM-

LOZE VENNOOTSOHAP. NIET-UITGEKEERDE
INKOMSTEN MINDER DAN DE REEDS IN RETZELFDE JAAR BELASU: NETTO-INKOMSTEN. AFTREKKING VAN RET OVERSCHOT VAN RET
BEDRAG VAN DE UITGEKEERIIJE INKOMSTEN.
AFTREKKING DIE UITWERKSEL REEFT
VOOR DE BEREKENING 'ZO VAN DE MORILIENBELASTING ALS VAN DE BEDHIJFSBELASTINO.

W anneer· de niet-ttitgelceerde inkomsten
van een naamloze 1Jennootschap minder
bedragen dan de r·eeds in hetzelfde
boelcjaar· belaste netto-inlcomsten, laat
ar·tiTcel 52, § 6, der samengeschalcelde
wetten betreffende cle inkomstenbelastingen toe het overschot der· r·ecds belaste inlcomsteri af te trelcken van het
bedr·ag van de r·eeds belaste inkomsten
van het jaar,· die aftrelclcing heeft ltitwerlcsel voor de berelcening zo van de
mobilienbelasting, gevestigd door ar·tikelen 14. 15 en 20 van de voor-melde wet-

ten, als van de bedrijfsbelasting (1).

(W etten betreffende (le inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij besluit van
31 Juli 1943, art. 52, § 6.)
(BANQUE DE COMMERCE, T.
VAN FINANOIEN.)

BEREER

ARHEST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 October 1946 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over · het enig mfddel, schending van
artikelen 34, 35, bijzonclerlijk ~n zijn § 3;
welke artikel1 cler besluiten van de secretarissen-generaal del. 22 septembe1· 1941
overneemt, 52, meer in 't bijzonder § 6,·
cler bij besluit van 31 Juli 1943 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen; artikel 5 van gezegd besluit, doordat, om het verhaal .te verwerpen strekkencle tot de aftrekking ·van de
dividenden door aanlegster in verbreking
uitgekeerd, en aan de mobilienbelasting
onderworpen, der in de loop van b.etzelfde
dienstjaar reeds aangeslagen winsten, en
dit in de maat waarin deze in de uitgekeerde dividenden voorkomen, het arrest
opwerpt dat de aftrekking der elementen,
welke reeds in de loop van een dienstjaar
aangeslagen werden, moet beperkt bliJVen
tot de voor dit dienstjaar in hoofde van
eenzelfde belastingschuldige belastbare inkomsten; dat deze voorwaarde niet ver~
vuld is om de reden dat de reeds aangeslagen inkomsten, waarvan de aftrekking
aangevraagd was, onderworpen waren
aan de bedrijfsbelasting ten laste van de
vennootschap, terwijl de mobilienbelasting op dividenden ten laste van de aandeelhouders geschiedt; dan wanneer precies voor dit geval, de wetgever, voor de
toepassing van artikel 52 en het principe
non bis in idem, door dit artikel in werking gebracht, wat namelijk de vennootschap op aandelen betreft zoals de eisende
vennootschap, geen rekening heeft gehouden met de fictie van de rechtspersoonlijkheid door zich te houden aan de werkelijkheid der verwezenlijking van baten
door de aandeelhouders :
Overwegende dat de eisencle naamloze
vennootschap in de mobilH;nbelasting aangeslagen werd_ op de diviclenden welke ze,
op 28 Februan 1942; aan haar aandeelhouders had uitgekeerd;
Overwegende dat de door de voorziening
gestelde vraag deze is of, wanneer, zoa"(s
in de zaak, de niet-uitgekeerde inkomsten
van een naamloze venuootschap minder
bedragen dan de permanente netto-inkom~
sten welke in hetzelfde boekjaur reeds
aangeslagen werden, artikel 52, § 6, der
(1) Verbr., 20 Januarj 1947, zie lwger biz. 15
(Bull. en PAsrc., 1947, I, 22).

-96samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen toelaat, van llet 'bedrag
van de uitgekeerde inkomsten van het
dienstjaar, het overschot van de reeds
aangeslagen netto-inkomsten af te trekken, zelfs voor de berekening van de mobilienbelasting gevestigd bij artikelen 14,
15 en 20 van gezegde wetten;
Overwegencle · clat dergelijke aftrekking
door artikel 52, § 6, toegelaten was v66r
het in werking treclen van het besluit
del. 22 September 1941 ;
Doch overwegencle clat het bestrEtclen arrest beslist clat, dam: artikel 1 van voormelcl besluit artikel 35, ~ 3, der samengeschakelcle wetten gewijzigcl heeft, het de
vennootscllappen op aanclelen aangeslagen
heeft in de beflrijfsbelasting zelfs op de
aan de aari.delen uitgekeerfle winsten van
het dienstjaar en, alclus, voor de toepassing van clie belasting, een eincle gestelcl
heeft aan de vroeger aangenomen vermenging van de persoon van de vennootscllap
met deze van cle aancleelllouder, en clat
daaruit voortvloeit cl'at deze vermenging
van personen evenmin mag aangenomen
worden voor de toepassing van artikel 52
van gezegde wetten;
Overwegende dat, wel is waar, het besluit dd .• 22 September 1941 de naamloze
ven]1ootschappen • a an de betaling onclerworpen heeft van de beclrijfsbelasting,
zowel op de voorbeho,uden als op de uitgekeerde winsten van het dienstjaar, doch
§ 6 vl'm artikel 52 der samengescllakelcle
wetten onaangeroerd lleeft gelaten ; dat,
inderdaad, gezegd besluit in artikel 52 der
samengeschakelde wetten slechts de
tweede alinea van § 1 en de § 7 wijzigt
(art. 5 van het besluit van 22 September 1941);
Overwegende dat daaruit blijkt dat § 6
van artikel 52 der samengeschakelde wetten door de hoven en rechtbanken voort
moet worden toegepast, zelfs na de inwerkingtrecling van het besluit del. 22 September 1941 ;
Dat men niet zou kunnen begrljpen clat
de aftrekking van cle reeds aangeslagen
netto-inkomsten slechts op de uitgekeercle
inkomsten zou kunnen geschieclen zo cle
niet-uitgekeercle inkomsten niet volstaan,
inclien de aftrekking op de ene of op cle
andere een identiek uitwerksel had, 't is
te zeggen, in beide gevallen, de afgetrokken inkomsten alleen van dezelfde belasting ontlasten ;
Dat, inderdaacl, de tekst van artikel 52,
§ 6 nooclzakelijk onclerstelt clat de aftrekking, wanneer ze gedaan worclt op de uitgekeerde winsten, uitwerksels kan hebben welke verschillen van deze teweeggebracht wanneer ze op de voorbehouden inkomsten geclaan wordt, 't is te zeggen een
vrijstelling medebrengen van de mobilienbelasting ;
Overwegencle dat er geenszins tegen-

strijcligheid bestaat, enerzijds, te beschikken clat de uitgekeercle inkomsten van een
naamloze vennootschap onclerworpen zijn
aan de beclrijfsbelasting en aan d.e mobilienbelasting, bepaling die het onclerscheid
eerl:)iedigt tussen de persoon van de vennootschap en cleze van de aancleelhoucler,
en, anclerzijcls, te voorzien dat cle aftrekking van de in de loop van een boekjaar
reecls almgeslagen inkomsten, in zekere
gevallen en onder zekere voorwaarclen,
uitwerksel zal kunnen hebben, wwel wat
de door de vennootschap verschulcligde
directe belastingen betreft als wat een clirecte belasting aangaat door de vennootschap ter outlasting van de aancleelhoucler
betaalcl ; ·
.
Overwegende, einclelijk, clat de door de
.voorziening verclecligcle interpretati€ niet
tot voorwerp heeft de reeds aangeslagen
netto-inkomsten tweemaal van het beclrag
cler uitgekeercle inkomsten af te trekken ;
clat ze enkel hierop neerkomt te cloen beslissen clat deze la atste inkomsten, claar ze
reeds aangeslagen geweest waren, het niet
opnieuw konden zijn, noch in de l;l_edrijfsbelasting, noch in de ·mobilienbelasting,
noch in de nationale crisisbelasting;
Dat claaruit volgt clat het bestreden arrest, door uit te spreken zoals J::iet deecl,
de in het middel aangecluide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat onclerhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en clat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; kosten
ten laste van de Staat, beheer van financien; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
24 Maart 1947. - 2" kamer. - 'Vo01·zitte1·, H. Fauquel,. voorzitter. '--- Verslaggever, H. Vitry. - Gelijklttidende conclttsie, H. Hayoit cle Termicourt, eerste aclvocaat-generaal. --;: Pleiters, HH. Feye

(van de Balie bij llet Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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HERZIENING. -

NIEUW FElT. - VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP VOOR ONDERZOEK,

IncUen, in een 1·egelmatig overgelegd vm·zoelc tot hendening, teiten woTden aangehaaldl die zich hebben voo1·gedctan seclert de veroo1·deling en waantit, volgens
de ve1·zoeker, het bewijs van zijn onscll,oulcl zon voo1·tvloeien, ontvangt het
Hot van verb·reking het ve1·zoelc en beveelt het flat een hot van bemep zal
oveTgaan tot een oncle1·zoek (1). (Wet
(1) Verbr., 3 April 1944 (Bull. en
1944, I, 295).

PASIC.,
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van 18 Juni 1894; Wetb. van strafvord.,
artt. 443, 3°, 444 en 445.)
(GASPARD, T. VAN PEVENAGE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoek, getekend door Mter della Faille d'Huysse,
advocaat bij het Hof van verbreking, op
22 November 1946 ter griffie van het -Hof
neergelegd, en waarbij Robert Gaspard de
herziening aanvraagt van een arrest van
het Hof van beroep, zetelende te Brussel
op 5 April 1944, in kracht van gewijsde
gegaan, en dat hem veroordeeld heeft, we~
gens zware diefstallen en onwettige slachting van runderen, tot een gevangenisstraf
van achttien maanden en, bovendien, tot
het betalen aan de burgerlijke partij
Vitaline Walrand, Wwe Van Pevenage,
solidair met derden, van de som van
55.000 , frank ten titel van schadevergoeding;
Gelet op het met redenen omkleed gunstig advies van drie advocaten bij het Hof
van beroep te Brussel, met tien jaar in:
schrijving op de lijst;
Gezien de aanmaning om tussen te komen,- betekend door de verzoeker aan Solange Van Pevenage, enige erfgenarne van
de burgerlijke partij, en aan ha·ar echtgenoot Rene Chanson ;
Gelet op · het verzoek tot tussenkomst,
op 23 Januari 1947 door gezegde echtgenoten Chanson ter griffie van het Hof
neergelegd ;
Overwegende dat aanvrager steunt op
de bepaling van artikel 443, 3°, yan het
Wetboek van strafvordering (wet van
18 Juni 1894), het bewijs van zijn onschuld, volgens hem voortvloeiend uit zekere feiten die zich voorgedaan hebben
sedert de veroordeling, zoals de intrekkihg
van verklaring door een getuige, wiens
beschuldigingen zijn veroordeling en de
vrijspraak van een medebetichte hadden
medegebracht, omstandigheden die htj tijdens -·het geding niet in staat was te bewijzen;
Om die redenen, ontvangt de tussenkomst der btirgerliJke partijen, alsook de
aanvraag tot herziening; beveelt dat het
Hof van beroep te IJuik deze aanvraag
zal onderzoeken om na te gaan of de tot
staving aangehaalde feiten en omstandigheden afdoende genoeg blijken om tot
herziening aanleiding te geven; behoudt
de kosten voor.
24 Maart 1947. - 2" kamer. - Voorzitte1·, H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Cocqueau des Mottes. - GelijkMtidencle concl~tsie, H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

VERBR.,

1947. -
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HOGER BEROEP. EPURATIE INZAKE
BURGERTROUW, GEEN VASTSTELLING DAT
EEN VERSLAG WERi> UITGEBRACHT OP DE TERECRTZITTING VAN RET ROF VAN llEilOEP. --.,.
NIETIGREID VAN RET ARREST.

Het hoge1· bemep van een vonnis, ge·wezen
op het verzet t11gen een insch1"ijving op
de lijst voorzien bij artikel 4 van het beslitit-wet vmt 19 Septembm· 1945 bet1·etfende de epiwatie inzalce b~wgertm1tw,
moet worclen onde1·zocht volgens de 1"Cgelen toepasselijk in correctionele zalcen;
clienvolgens moet een verslag wo1·aen
~titgeb1·acht clo01· .een van de 1·echte1·s
van cle zetel en moet melding e1· van
worclen gedaan in het arrest ot in het
zittingblacl. (Besl. Reg. 15 Februari 1946,

art. 3.)
(VESSIE, T. KRI.JGSAUDITEUR TE LUJK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden·
arrest, gewezen op 19 November 1946 door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het dercle middel van de voorziening, schending van artikelen 209 en 210
van het Wetboek van strafvordering,
6 van het besluit-wet van 19 September
1945 betreffende de epuratie inzak.e bur~
gertrouw en 3 van het besluit van de Regent dd. 15 Februari 1946 genomen in ult
voering van gezegd artikel 6 van het besluit-wet van 19 September 1945, doordat
in graad van beroep noch het zittingblad
noch het arrest vaststellen dat het onderzoek van de· zaak zou voorafgegaan geweest zijn van een•verslag ter terechtzitting gedaan door een der leden van de zetel, substantH:\le op straf van nietigheid ·
voorgeschreven rechtsvorm :
Overwegende dat zo artikel 6, alinea 5,
van het besluit-wet van 19 September 1945
beschikt dat de op beroep gewezen arresten vatbaar -zijn voor voorziening in verbreking volgens de voor voorziening in
burgerlijke zaken vastgestelde regelen,
artikel 3 van het besluit van de Regent
del. 15 Februari 1946, genomen in uitvoering van gezegcl artikel 6, beschikt dat, op
de terechtzitting van de rechter over de
grond, de rechtspleging wordt gevoerd zoals in correctionele zaken ;
Overwegencle clat het verslag ter terechtzitting gedaan door een cler rechters,
inzake beroep van correctionele politie,
v66r het hof van beroep vereist wordt
door artikelen 209, 210 en 211 van het Wet~
boek van strafvordering;
Dat het een snbstantH:\le rechtsvorm uitmaakt waarvan de naleving op straf van
nietigheid moet vastgesteld worden;
Overwegende dat, noch. de zittingbladen,
noch het bestreclen arrest melden clat cler-

-98gelijk verslag ter terechtzitting zou ge- drie ·boeten; elk ·van '100 frank, wegens
c1aan geweest zijn;
overtreding van de bepalingen van het beOm die redenen, en zouder acht te slaan sluit del. 25 lVIaart 1941, dan wanneer gezegd besluit niet meer in voege was op
op de andere middelen van .de voorziening,
cUe zonder belang voorkomen, verbreekt llet ogenblik wan.rop het vonnis geveld
het. bestreden arrest; beveelt dat onderha- werd, en dat, dienvolgens, alleen artivig arrest zal overgeschreven worden in kel 555 van het SttatwetiJoek, dat op dat
de registers van het Hof van beroep te · "gebied van toepass~ng is en dat lagere
Luik en dat melding ervan zal gemaakt straffen voorziet dan deze welke uitgeworden op de kant van de vernietigde be- sproken werden, had kunnen toegepast
slissing; verwijst de zaak naar het Hof worden :
van beroep te Brussel; laat de kosten ten
Overwegende dat de door het bestreden
laste van de Staat.
arrest beteugelde feiten op 24 Juli 1945
gepleegd werden; dat op deze datum het
24 i\iaart 1947. - 2e lmmer. - Vom·zitbesluit van 25 lVIaart 1941, dat de strafter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslagfen op· die feiten voorzag, altijd in voege
geve·l", H. Demoulin. Gelijlcluidende
was ; dat echter op de dag waarop de beconclusie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
streden beslissing gewezen werd- 8 lVIaart
advocaat-generaal.
1946 - cUt besluit geen geldigheid meer
had en het besluit-wet van 31 J anuari 1946,
dat de termen alsook de straffen er van
overneemt, nog niet in voege was getreden; dat de aanlegster daaruit afieidt dat
2e KAMER. - 24 Maart 1947.
ze onwettelijk tot de door deze besluiten
WET. - TERUGWERKENDE KRACHT. - OoN- voorziene straffen is veroordeeld -geweest ;
Overwegende dat artikel 2, alinea 2,
TROLE VAN DE REIZIGERS IN DE LOGEMENTHUIZEN. - lNBREUK GEPLEEGD GEDBRENDE DE van het Strafwetboek niet toepasselijk is
TIJDELIJKE GELDIGHEID VAN HET BESLUIT VAN op de verordeningen van essentieel tijdelijke · aard, tenzij · de wet er anders zou
25 MAART 194]. - LATERE VERVOLGING. _FElT BLIJFT STRAFBAAR OVEREENKOMSTIG DE over beslist hebben;
Overwegende dat, naar luid van artiBEPALINGEN VAN HET BESLl)·rl'.
kel 3 van het besluit-wet van 5 Mei 1944,
De inb1·e1tlcen op het besl1tit van '25 Maa1·t
het besluit van 25 lVIaart 1941, ·waarvan de
1941 beM·ettende de cont1-ole de1· reizltoepassing betwist wordt, aangezien is als
gers in de logementhuizen, gepleegd ge« tijdelijk geldig en op een bepaalde dadur_encle cle gelcligheicl van clie tijclelijlce
tum einde moet nemen zonder terugwer1·eglementering, blijven strafbaar met
kende kracht ll, dit wil zeggen voor de
cle st1·a1ten voo1·zien floor gezegcl besluit,
toekomst aileen, wat medebrengt dat de
:f'eiten; gepleeg-d tijdens de geldigheid ·van
oolc clan wanneer het einclvonnis wercl
het besluit, onder zijn toepassing blijven
gewezen na het verstrijlcen van cle gelvallen;
.
clighei(lsclmtr van het beslu·it (1).
Dat daaruit klaarblijkelijk moet a:f'ge"
leid worden dat het besluit van 25 Maart
(LEJOLY.)
· 1941 slechts een tijdelijke reglementering
is,
waarop artikel 2, alinea 2, vail het
ARREST.
Strafwetboek niet wordt toegepast;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
'Dat het bestreden arre.st alzo geen enkel
vonnis, op 8 Maart 1946 gewezen door de cler ingeroepen bepalingen heeft geschonOorrectionele Rechtbank. te Verviers, ze- den;
·
telende .in graad van hoger beroep ;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
Over het enig middel, schending van : · En overwegende dat de substantUHe of
artikel ?· alinea 2, van het St~·afwe~boek, : op straf van nietigheid voorgeschreven
van art~kelen 1 en 2 van he_!;' beslmt der · rechtsvormen werden nageleefd en dat de
secretanssen-generaal van 2o_ ~aart_1941 ·. uitgesproken veroordelingen overeenkori:J.betreffende _de controle van rerz~gers m de.· stig de wet zijn ;
logen;tenthmzen, van het_ beslmt-wet van
Om die redeiien, verwerpt de voorzie5 Mer 1944, van het beslmt va~ de Regent , ning. v'eroordeelt de aanlegster t 0 t de
van 18 September 1945 waarbiJ de datum : k 0 st '
·
van de bevrijding van het grondgebied
en.
vastgesteld wordt, en van artikel 555 van
24 Maart 1947. __:_ 2" kamer. - Voo1·zithet Strafwetboek, doordat het bestreden
ter, H. Fauquel, voorzitter. - Verslagvonnis de aanlegster veroordeeld heeft tot geve1·,
H. Giroul. - Gelijlcluiclencle conclusie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
(1) Zie verbr., 11 Maart 1946 (A1'1·. Verb1·.,
1946, biz. 95; B"ll. en PAsrc., 1946, I, 98, en de
nota 1).

992"

KAMER. -

24 Maart 1947.

1°

VONNISSEN EN ARRESTEN:
STRAFZAKEN. 0NDERHOOR VAN VERSCHILLENDE GETUIGEN GEDURENDE EENZELFDE TERECHTZITTING. ZiTTINGBLAD. BEWOORDINGEN VAN DE GETUIGENEED EENMAAL AANGEHAALD IN DE AANHEF VAN HET ZITTINGBLAD.
VOLDOENDE BEWIJS VAN HET NALEYEN VAN
DE FORMALITEIT DOOR lEDER VAN DE IN HET
ZITTINGBLAD BEDOELDE GETUIGEN.

2~

VERBREKING. BEVOEGDHEID. MATEHIELE VEHGISSING IN HET BESTREDEN
ARREST. KAN WORDEN HEUSTELD DOOR
HET HOF VAN. VERBREKING.

so VOORONDERZOEK IN STRAFZAKEN. ZITTINGBLAD. , 0NREGELMATIGHEDEN. ZONDEH VERBAND MET DE VERMELDING VAN SUBSTANTIELE OF OP STRAF VAN NIE'.riGHEID VOORGESCHREVEN RECHTSVORMEN. 0NREGELMATIGHEDEN DIE DE NIETIGHEID VAN
RET ZITTINGBLAD NIET MEDEBRENGEN.

1° De wet sch!'ijft niet voot· dat de vaststelling van de eedaftegging zou wot·den
herhaald voot· iedet· van de geturigen
waarvan de veTklal"i'lt.tJ is opgenomen in
eenzelfde zittingblad,· het volstaat dat
dit proces-veTbaal vaststelt dat al de
getuigen, waat·van het de ve!'lclaring opneemt, de eed hebben afgClegd en dat
het in zijn aanhef eenmaal de bewoordingen van die eed aanhaalt (1).
2° Het Hot van veTbt·eJcirtg heett bevoegdheid om een ·materiele vergissing van
het bestreden an·est te het'stellen (2).
3o Malcen het zittingblad niet ongelrlig, de
om·egelmatigheden, zoals niet goedgelceut·de ovet·scht·ijvingen, cot-recties en
dooThalingen, ·die geen vet·band houden
met de veTmelding van substantiele of
op stTaf van nieti,qheid vooTgescht·even
t·echtsvoTmen (3).
(VANDENHENDE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 23 Januari 1947 door
het' Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 155, 189 en 211 van het Wetboek
(1) Verbr., 23 December 1946 (At'1', Vet·br.,
1946, blz. 447; Bull. en PASIC., 1946, I, 482)
en 17 Maart 1947, zie hoger blz. 84 (Bull. en
PASIC., 1947, I, 114).
(2) Verbr., 21 October 1946 (Bull. en PAsrc.,
1946, I, 368 en de nota 4).
(3) Raadpleeg verbr., 13 Juli 1881 (Bull. en
PASIC., 1881, I, 347); 8 Juli 194.6 (Arr. Vet·bt•.,
1946, blz. 264; Bull. en PAsrc., 1946, I, 289, en
de nota 2); 17 Maart 1947, zie boger, blz. 84
(Bull. en PASIC., 1947, I, 114).

van strafvordering, doordat het procesverbaal der zitting van de Krijgsraad te
Doornik niet vaststelt dat de getuigen ten
laste de eed hebben afgelegd, daar de vermelding betreffende deze rechtspleging op
een algemene wijze is gemaakt en het verhoor ·der getuigen voorafgaat :
Overwegende dat het proces-verbaal der
terecl:ltzitting del. 6 Juli 1945 van de
krijgsraad, tijdens dewelke de getuigen
onclerhoord werclen, vermelclt clat : cc alvorens hun verklaringen te doen, de getuigen hun namen, voornamen, leeftijd,
beroep en woonplaats aangeven. Ze leggen
in hanclen van de heer Voorzitter de volgende eed af : cc Ik zweer te spreken zon>> der haat en zoncler vrees, geheel de
» waarheid en niets dan de waarheid te
» zeggen, zo helpe mij God » ;
Overwegende dat clerwijze vastgesteld is
dat de voorschriften aangaancle de formaliteit van de eecl nageleefd werden-;
Dat dus naar de wet werd gehandeld;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artik(}len 1317 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, doordat het proces-verbaal der terechtzitting van de krijgsraad
niet goedgekeurde onjuistheden, doorhalingen en correcties bevat, voor zoveel de
zevende getuige er· aangeduid is als zevende betichte, dat er acht nietige lijnen
vermeld zijn, dan wanneer er slechts zeven bestaan, alsook van de doorhaling van
een nietig woord, dan wanneer er twee
zijn, en clat er niet goedgekeurcle correcties bestaan :
Overwegende dat de in het middel aangeduide doorhalingen, overschrijvingen en
correcties, niet de vermelding betreffen
van substantillle of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen; dat zij het
zittingblad niet met nietigheid aantasten;
Overwegende da.t de melding cc zevende
betichte », in plaats van cc zevende getuige », het gevolg is van een materiele
vergissing ;
Waaruit volgt dat het middel niet gegrond is;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantiille of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn; dat de
aanlegger betreffende de beslissing, geveld
op de vordering der burgerlijke partij,
geen enkel bijzonder middel inroept en dat
het Hof er van ambtswege geen opwerpt ·
Om die redenen, verwerpt de voorzie:
ning; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
·
24 Maart 1947. - 2<' kamer. - Voot·zitter, I·L Fauquel, voorzitter. - Verslaggever, H. Giroul. - Gelijlcl7tidende conclusie, H. Hayoit de 'l'ermicourt. eerste
advocaat-generaal.
·
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24 Maart 1947~

MISDADEN EN WANBEDRJJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ARTIKEL 115,
§ 1, ALINEA 4, VAN HE'r STRAFWETBOEK. lllMAGWIJDTE.
•

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN

tet· u;;erlcelij}c van d·ie levm·ing partij
heeft getmlclcen. (Strafwetb., art. 115.)
4° Het vet·lct·ijgen doot· de SchatMst '!!an
de vergelding van de bedt·ijvighf3id van
(le schuldigen is eet~ stt·af en moet d·us
wonlen 'ltitgespmlcen lastens de sch·uldigen; ook dan wanneer die vm·geld·ing
wei'd ge'ind dom· een vennootschap waarvan de sch1tldigen de behem·det·s waren;
de vennootschap is b'ltrgerlijlc en hoofdelij 7c aanspt·alcelij k vom· die veroordeling (2). (Strafwetb., artikelen 123ter
en 123decies [besluit-wet van 20 September 1945].)

TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - LEVERING
AAN DE VIJAND VAN: AANDELEN AAN TOONDER
OB' "OP NAAM VAN HANDELS- OF NIJVEitHEIDSVENNOOTSCHAPPEN. - TEGEN EEN PHIJS IN
GELD. - KAN EEN HULPVERLENING IN GELD
UITMAKEN.
" 5° TVanneer het an·est van vemordeUng
een def(nitief 7cara7cter lcrijgt ingevolge
3° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
het ve·rwet·pen van de et·tegen ingediende
TlllGEN DE UITWENDIGE VEILIGvoorziening,
wordt
de voorziening,
HEID VAN Dill STAAT. - HULPVERLEwellce is ingef1:iend door de voorlopig
NING AAN DE VIJAND. - HULP WELKE VAN
aangehouden "verdachte en is gericht teAARD IS DE VI.TAND TE HELPEN OP HET OGENgen het arrest dat uitspraalc doet op zijn
BLIK "VAN DE LEVERING. - HULPVERLENING
vet·zoek tot voorlopige inm·ijheidstelling,
STRAFBAAR. - 0YERBODJG NA T'E GAAN OF DE
zondet· be lang (3).
VIJAND ER LATER WERKELIJK NUT H~;EFT
UITGETROKKEN,
4o . MISDADEN IllN W ANBillDRIJVEN (MEE)JS EN CONSOORTEN, T. BELGISCHE STAAT.)
TlllGEN DE UITWENDIGill VllliLIGARREST.
HllliD VAN DE STAAT. - VERKRIJGEN
DOOR" DE SCHATKIST VAN DE VERGELDING VAN
HET HOF; - Gelet op het bestreden
DE BEDRIJVIGHEID VAN DE SCHULDIGE. arrest, gewezen op 21 Juni 1946 door het
VERGELDING ONTVANGEN DOOR EEN YENNOOTMilitair Gereclltshof, zetelende te BrusSCHAP WAARYAN DE SCHULDIGEN DE BEHEERsel;
DERS WAREN. - VEROORDELING WETTELIJK
A. Wat betreft de voorzieningen van
UITGESPROKEN LASTENS DE SCHULDIGEN. Laurentius Meeus, Ferdinand earlier en
V~;NNOOTScHAP BURGERLI,JK EN HOOFDELIJK
AlMric Maistriau :
AANSPRAKELIJK VOOR DE VEBOORDELING.
Over het eerste- middel, schending van
5° VOORZIENING IN VERBREKING.
artikel 115 van het Strafwetboek, nader
- STRAFZAKEN. - VOORZI]j:NING "T'EGEN EEN
bepaald door !let besluit-wet van 25 Mei
ARREST UITSPRAAK" DOENDE OP EEN VERZOEK
1945, doordat het bestreden arrest de aanTOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING EN TEleggers veroordeelt om hulp in geld
GEN EEN ARREST"VAN YEROORDELING. - VERverschaft ·te hebben aan de vijanden van
WERPEN VAN DE VOORZIENING TEGEN DI'l LAATde Staat, door het afsluiten en het uitvoeSTE ARREST. VOORZIENING TEGEN HE'l'
ren, door hun toecloen, van een verkoopEERSTE ARREST ZONDER BELANG.
contract tussen de naamloze vennootschap
Petrofina en de Deutsche Bank met als
1° Artilcel 115, § 1, (tlinea 4, van "het
voorwerp aandelen cler Roemeense venStmfwetboek stmft de handelingen van
nootschap Concordia, dan wanneer de ver(le da(lers van alle leveringen van aat·d
de vijand te helpen vn zijn oorlogsvoe- • koop, gevolgcl van de levering van aandelim van een vennootschap, geen llulp in
t·ing en die m·ijwillig en bewust uitgegeld uitmaakt en niet door artikel 115 van
voerd wonlen (1).
~" het Strafwetboek beteugeld · is, elt clan
2° De leve1·ing awn (le v·ijand, zelfs tegeri · wanneer 3° van § 2 van gezegd artikel, op
een pt·ijs in geld, van aandelen aan
straf ·van alle betekenis te verliezen, de
toonder of op naam van handels- of nijuitbreiclende verklaring uitsluit van !let
vet·heidsvennootschappen lean een hulpwoord « geld » :
verlening in geld uitmalcen. (Strafwetb.,
Overwegencle clat de wetgever, met artiart. 115, § 1, at 4, en § 2, 1°.) ,
3° De lmlpver!ening aan de vijand is
(2) Zie verbr., 29 October 1945 (Arr. Verbr.,
stt·afbaar in(lien, op lMJt "ogenblilc van de"
1945, blz. 236; Bull. en PASlC., 1945, I, ~58) ;
lever·ing, (le lmlp van die aard is de
15 Januari en 13 November 1946 (A1·r. Ve1·br.,
vij(tn(l werlcelijk te helpen, zonder dat
1946, biz. 22 en 373; Bull. en PASIC., 1946, I,
moet worden nagegaan of de ·vijand "la25 en 409).
(3) Zie verbr., • 27 September 1932 (Bull .. _en
PASIC,, 1932, I, 249); 7 April 194,3 (ibid., 1943,
(1) Zie verbr., 10 Februari 1947, zie hoger
I, 133).
biz. 31 (Bull, en PAsrc., 1947, I, 38).

cc:::-c------------------· .. ·._-_-r

,:-::--...-..-.--:--,------ ---1

-

-

1~

-----------

:101 -

kel 115; § 1, alinea 4, van llet Strafwet- zet in geld, het ni!~t noclig was met nauwboek voor te schrijveri, de llandelingen keuriglwid de voorwaarden te bepalen
hee:ft willen straffen van de daders van welke door de bij gezegde alinea bedoelde
aile leveringen, van :iard de vijand in leveringen dienden vervul<l om strafbaar
zijn oorlogsinspanning te helpen en welke te zijn, wijl die leveringen, daar ze ge:vrijwillig en bewust uitgevoerd worden; makkelijli: in geld koriden worden omgeIJat, indien men aan het woord << geld >> zet, onder de toepassing van artikel 115,
zijn letterlijke betekenis moest geven, en § 2, 1 o, kondeil vallen;
niet het meer uitgebreid begrip dat het
Overwegende dat geen vergelijking moverkregen·heeft tengevolge van de ontwik- gelijk is tussen de leveringen bedoeld bij
keling van llet economisch Ieven en van de § 2, 1 o, en deze voorzien bij § 2, 3°, daar
daaruit volgencle uitbreiding van bet kre- de eerste, waaronder de leveringen van
diet, dan niet strafbaar zou zijn de leve- geld, duidelijk en bij uitstek leveringen
ring aan de vijand van alle kredietmid- uitmaken die van aard zijn aan de vijand
delen, van alle roerende of onroerende hulp te ve1;schaffeil in het voeren van de
waarden en van alle aandelen, van indus- om·log, en· dus altijd s'trafbaar zijn, wantrHlle of handelsvennootschappen, leverin- neer ze wetens en vrijwillig gedaan worgen die nochtans, met llet oog op de aan- den, terwijl de tweede, integendeel, wijl
groei van de koopkracht van de .vijand, ze door hun aarfl geen oorlogsleveringen
oindat ze gemakkelijk ,kunnen omgezet zijn, slechts strafbaar zijn ingeval zekere
worden. in geld, dezelfde .voordelen bieden omstancligheden bij de leverancier een
als metaal of gemunt geld ;
schtiklige geclienstigheid doen blijken om
Dat de· onderdanen van de in om·log de economische noodwendigheden van het
zijnde Staat aldus, ongestraft, middelen vijanclig land te vokloen ;
van levensbelang in handen van de vijand
Dat het middel in rechte niet opgaat;
zouden kunnen doen overgaan ;
Over het tweede middel, schending vail
Dat de levering aan· de v'ijand van aan- artikel 115 van het Strafwetboek, n_ader
delen· van vennootschappen aldus voorzien bepaald door het besluit-wet van 25 Mei
is bij artikel 115, § 1, alinea 4, van het 1945, en van artikel 97 der Grondwet :
Strafwetboek ;
1 o doordat het bestreden arrest aanlegger·s
Dat het niet anders gesteld is wanneer ver<iordeelt om hulp in geld verschaft te
deze levering de betaling van een verkoop- hebben aan de vijanden van de Staat door
prijs als tegenwaarde heeft, die altijd het afsluiten en het uitvoeren, door ht1n
minder bedraagt dan de voordelen welke toedoen, van een verkoopcontract tussen
de koper, naar zijn schatting, nit de ver- de naamloze vennootschap Petrofina en de
richting hoopt te trekken;
Deutsche Bank met als voorwerp aandeDat, in het behandeld geval, het arrest len van de Roemeense vennootschap Convaststelt dat << de Duitsers een blijkbaar cordia, dan wanneer de verkoop van aanbelang hadden, ten ·aanzien van derden, delen van vennootschappen, gevolgd door
aanspraak te mogen maken op de hoeda- de betaling van de prijs, geen hulp in
nigheid van wettelijke eigenaars der ti- geld uitmaakt (schending van artikel 115
tels Concordia, eerder dan op deze van van het Strafwetboek) ; 2° doordat er tehouders te kwader trouw, in bezit van genstrijdigheid bestaat in de redenen die
gezegde waarden krachtens daden van be- teveils de werkelijkheid van de betaling
roving»;
vail de verkoopprijs en de levering van
Overwegende, voor 't overige, dat het een hulp in geld aan koper bevestigen
arrest op souv.ereine wijze vaststelt : (schending van artikel 97 der Grondwet) :
1° dat de betaling van de prijs der afgeOverwegende dat, wijl de in het eerste
stane aandelen; op bev:el van .de vijand, middel aangehaalde bewering van aangedaan". werd niet door de· Deutsche Bank legger verworpen is, er geen tegenstrijin Duits geld, maar door de Emissiebank, digheid bestaat tussen de redenen van de
bij .middel van de clearing en -iu Belgisch bestreden beslissing, die, enerzijds, de begeld; 2o dat geen enkele werkelijll;e uitbe- taling van de verkoopprijs der titels; en,
taling door de agenten van de vijand toe- anderzijds, het bestaan vaststelt vim <:)en
gelaten werd en dat, bqvendien, de· aan- aan de vijand verschafte hulp in geld;· ·
genomen manier van betaling zeker een
Dat het middel niet gegrond is ;
vermindering van de nationale munt heeft
Over het derde middel, schending van
medegesleept ;
artikel 97 der Grondwet, doordat het arMaar overwegende dat de aanleggers rest gemotiveerd is in tegenstrijdige en dubnog beweren dat de § 2, 3°, van het besluit- belzinnige bewoorclingen, die aan het Hof
wet van· 25 Mei 1945, de toepassingssfeer van verbteking niet toelaten zijn toezicht
.van alinea 4 vail artikel 115 van het uit te oefenen over het bestaan der elemenStrafwetboek nader· bepalend, hun thesis ten van het misdrijf, wanneer het beweert
bekrachtigt, volgens dewelke, indien de · dat de overdracht van eigendom van in·
wetgever onder het woord cc geld » al de dlistrHlle waarden zonder twijfel een hult>
voorwerpen · had willen rangschikken in geld uitmaakt; dat het zonder belang
welke gemakkeli~k konden worden omge- is na te gaan of de vijalic1 werkelijk pro-
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-102fijt heeft getrokken uit deze hulp, aangezien als hulp in geld, 't is te zeggen ·afgezien van de rechten toegekend op de· installaties en de stocks die de vennootschap
Concordia in Roemenie bezat; clat ·bet
misdrijf inderdaad voltooid is · zodra · de
hulp, op het ogenblik der levering, de
vijand doeltreffend kan helpen; dat clit
bijzonder oogpunt van een ~ doeltreffende
en onmiddellijke - hul;p in geld aan de
aandacht van beticbten, ervaren en bezonnen financiers, niet heeft -kunnen ontsnappen; dat al het voordeel dat de
vijand, inclien hij bet wou, kon trekken
uit de eigendom der titels Ooncordi(l met,
bij voorbeeld, over te gaan tot een inpandgeving, zich aah hun geest _heeft moeten
opdringen, dan wanneer een mogelijk en
voorwaardelijk voorcleel geen werkelijke
en onmiddellijke hull) in geld is, evenmin
als een hulp van aard om de vijand doeltreffend te helpen, een bijzonder aspect is
van een werkelijke en onmiddellijke hulp
in geld :
'
Overwegende dat de motieven van het
bestreden arrest, in strijd met wat de
Pisers beweren op clit punt, geen tegenstrijdigheid vertonen;
Dat bet lwf eerst en vooral beslist dat
de voltooiing van het misdrijf alleen
vereist dat, op het ogenblik der levering,
de gebl'achte hulp van aard is de vijand
bij te staan ;
Dat, ten einde het ernstig karakter van
het strafbaar inzicht van de aanleggers te
doen uitschijnen, het hof daarnn. hun
handelingen ontleedt en hierop wijst d::lf,
in hun hoe<fanigheid va.n bezonnen en ere
varen financiers, zij zich er van rekenschap hebben moeten geven dat de overc
dracht der titels aan de vijand een werkelijke en omniddellijke hulp in geld zou
bieden;
Dat het, eindelijk, als · voorbeeld, de inpandgeving aanhaalt als een der verrichtingen die aan de vij and, eigenaar geworden van de aandelen, een mogelijk voordeel kon verschaffen, dat de aanleggers
zeker onder ogen hebben genomen;
Dat het middel in feite dus niet opgaat;
Over het vierde middel, schending van
artikel 115 van het Strafwetboek, nader
bepaald door het besluit-wet van 25 JI.Iei
1945, doordat het bestreden arrest de werkelijkheid niet vaststelt van de aan de
vijand verschafte hulp, ten titel van hulp
in geld, maar alleen de leveringen van
aandelen van de vennootschap ·Concordia,
die het beschouwt als van aard zijnde de
vijand te helpen, dan wanneer artikel 115
de levering van geld niet beteugelt, en dat,
dienvolgens, inclien men oordeelt dat een
levering van aandelen van vennootschap
een levering in geld kan behelze:n, het ·
niet volstaat de_werkelijkheid van de levering van aandelen vast te. stellen, maar
(le werkelijkheid van de levering van een

hulp in geld door deze levering van aan(le'len, doordat, in alle geval, niets aanduidt
dat de door het arrest beschouwde hulp in
geld een aan de vijand voor de oorlog verschafte hulp zou medebrengen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in perfect afgeleide motieven, beslist ·dat
bet woord « geld >> in zijn generieke zili
en niet in zijn letterlijke betekenis moet
genomen worden en dat bet, buiten ]}et
metaal geld en bet gemunt geld, onder andere de titels der nijverheids- en handelsvennootschappen in zich sluit;
Dat bet aldus overbodig zou geweest
zijn er op te . wijzen dat de aanleggers,
met aan de vijanden van de Staat te leveren, aan deze ht1lp in geld verschaft hebben, daar de praemissen van de redenering noodzakelijk het besluit medebrachten dat het wel alzo is;
Dat het beschikkend gedeelte van het
_arrest overigens uitdrukkelijk. vaststelt
dat de betichting, aan ere vijanden van de
Staat hulp in geld te hebben verschaft, bewezen is, aldus tegelijkertijcl rechtvaardigende dat de door aanleggers gedane levingen een levering in geld uitmaken en
dat de overdracht der litigieuze titels het
karakter heeft van hulp aan de vijand;
Dat, bij gebrek aan regelmatige conclusies, de veroordeling voldoende met redenen is omkleed wanneer ze in de bewoordingen van de wet gemotiveerd is;
Dat het .middel dtis in rechte niet opgaat;
Over het vijfde middel, schending van
artikel 123te1·, geinterpreteerd door het besluit-wet van 20 September 1945, van artikel 123decies, 50 van bet Strafwetboek,
van artikelen 1200 en 1202 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 d~r
Grondwet, doordat het arrest de waarde
van de vergelding der bedrijvigheid van
de schuldigen eigendom van de Schatkist
verklaart, hetzij 276.660.160 fr. 50, en de
vennootschap Petrofina burgerlijk en solidair verantwoordelijk verklaart met de
drie eerste betichten, haar organen,
voor de veroordeling tot de som van
216.660.160 fr. 50, bedrag der waarde van
de vergelding der schuldige bedrijvigheid
van aanleggers in verbreking : 1° dan
wanneer, gezegde vergelding ontvangen
geweeflt zijnde door de vennootschap zelf
en niet door de aanleggers, deze vennootschap , alleen en persoonlijk schuldenares
is van de betaling aan de Schatkist te
doen, derwijze dat de aanleggers in verbreking geen schuldenaars zijn en, wegens
clit feit, niet kunnen veroordeeld worden,
met clit gevolg dat de vennootschap niet
burgerlijk verantwoordelijk is; 2° dan
wanneer aanleggers in verbreking en de
vennootschap niet kunnen worden veroordeeld voor eenzelfde misdrijf, noch gehouden zijn voor eenzelfde schuld, en dat in
alle geval, de ten voordele van de Schat-

-103kist uitgesproken verkrijging van de ver- belge des petroles Petrofina », en van de
gelding noch een teruggave, noch schade- Dienst van het Sequester :
Over het eerste middel, schending van
vergoedingen uitmaakt, zodat de solidaire
veroordeling niet gerechtvaardigd is (arti- artikel 115, § 1, alinea 4, en § 2, 1 o, 2° en
kelen 50 van het Strafwetboek, 1200 en 3°, van het Strafwetboek, gezegd arti1202 van het Burgerlijk Wetboek) ; 3° dan 1 kel 115 gewijzigd en aangevuld door het
wanneer de veroordeling van eisers in ver- besluit-wet van 11 October 1916, betrefbreking tot de betaling der som van fende de misdaden en wanbedrijven tegen
276.660.160 fr. 50, veroordeling overigens de uitwendige veiligheid van de Staat,
onder een onrechtstreekse vorm uitgespro- door de wet van 10 December 1937 die
kel). ter gelegenheid der veroordeling van wijzigingen aanbrengt aan hoofdstuk II
de vennootschap tot de betaling dezer som van titel I van boek II van het Strafwet« als burgerlijk verantwoordelijk >>, ten boek, · betreffende de misdaden en wanbeaanzien van de aanleggers door geen enkele drijven tegen de uitwendige veiligheid
reden is gerechtvaardigd, en overigens van de Staat, en door het besluit-wet van
niet zou kunnen zijn vermits het arrest 25 Mei 1945, dat de toepassing van alinea 4
van artikel 115 van het Strafwetboek in
vaststelt dat het de aanleggers niet zijn,
maar de vennootschap Petrofina, die de geval van vifandelijke bezetting nader bevergelding gekregen heeft, welke het paalt; 97 der Grondwet, doordat het bearrest eigendom van de Schatkist ver- Rtreden arrest de overdracht, onder bezwarende titel, van titels der vennootschap
klaart :
Overwegende dat. het interpreterend be- Concordia, bestaande onder vorm van
sluit-wet van 20 September 1945 beschikt titels op naam en van bewijzen voorlopig
dat de termen « de door de schuldige ont- op naam, beschouwt als een levering van
vangen vergelding », in alinea 1 van arti- hulp in geld aan de vijanden van de
kel 123tm· van het Strafwetboek gebruikt, Staat, dan wanneer dergelijke titels, naar
de zin van artikel 115 van het Strafwetgeinterpret~erd worden in de zin van
<<vergelding van de beclrijvigheid van de . boek, geen geld uitmaken, en dat, anderschuldige » en door deze laatste bewoorc zijds, de vijand, volgens de vaststellingen
zelf van de rechter over de grond, niet
dingen vervangen worden;
een hulp in geld op het oog zou gehad
Dat het aldus lastens de schuldigen is, hebben, maar het zich verzekeren, door
zoals het hof besliste, en niet la.stens de het uitwerksel van de overdracht, van het
vennootschap, moreel wezen dat geen mis- volstrekt meesterschap van de vennootdrijf kan plegen, dat de straf moet uitge- schap Concordia en van haar productie,
sproken worden ;
welk van hoo.fdzakelijk belang is voor de
Dat het zo is, zelfs wanneer, zoals in oorlogsecononi.j..e van een oorlogvoerend
casu, het de vennootschap is· die de ver- land, waaruit volgt dat de bestreden begelding der bedrijvigheid van de schul- slissing in elk geval tegenstrijdige motieven behelst, wat neerkomt op een gebrek
digen geind heeft ;
Dat artikel 2 van gezegd besluit-wet a an redenen; dat het bestreden arrest einechter in artikel 123clecies, aan het Straf- delijk; in geen 7.ijner motieven, het bewetboek toegevoegd, nader bepaalt dat de staan vaststelt van een hulp in geld voortvennootschappen burgerlijk aansprake- vloeiend nit de overdracht der bedoelde
Jijk zijn voor de veroordelingen tot scha- titels ·:
devergoeding, kosten, verbeurdverklarinOverwegende ·. clat de verwerping der
gen, teruggaven en geldelijke straffen hoe- eerste clrie middelen van de voorzieningen
genaamd, die wegens overtreding van de van aanleggers Meeus, earlier ·en Maisbeschikkingen van gezegd besluit tegen triau, bij identiteit van motieven, de on- ·
hun. organen of aangestelden uitgespro- gegrondheid medesleept van het op deken werden;
zelfde argumenten gesteund middel ;
Overwegende dat er geen wezenlijk verDat het bestreden arrest, krachtens deze
wettelijke beschikkingen, de aanleggers schil bestaat tussen de aandelen ami toonveroordeeld heeft ten bate van de Schat- der en de aanclelen op naam;
· Dat, indien hun wijze van overdracht
kist tot de som van 276.660.160 fr. 50 en
de vennootschap Petrofina, waarvan ze verschilt, zij niettemin de ene en de anbeheerders waren, burgerlijk en solidair dere gemakkelijk verhandeld worden;
verantwoordelijk heeft verklaard met hen
Dat het feit, zoals werd gezegd, dat de
voor de betaling van gezegde som;
levering geschieclde tegen betaling, het
Dat het bestreden arrest, gemotiveerd strafbaar karakter van de verrichting
naar luid van de wet, geen enkel der in niet uitsluit;
het midclel aangehaalde beschikkingen
Dat, eindelijk, de omstandigheid dat
heeft geschonden;
het militair gerechtshof bovendien het belang onderlijri.t dat het bezit der titels
Dat het middel in rechte niet opgaat;
vertegenwoordigde voor de Duitse oorlogsB. Aangaande de voorziening der naameconomie, nog meer kracht geeft aan de
loze veimootschap « Compagnie financiere bewijsvoering van de bestreden beslissing

-104betreffende de aanzienlijke kreclietwaarde niet aanduidt welke aanlegger voor de
welke die aandelen vertegenwoordigd!'m uitvoering van de misdaad zou verleend
voor de overnemer, namelijk in_ de door hebl:ien en die dusdanig zou geweest zijn
de rechter over de groud gemaakte ver- clat, zonder zijn bijstand, de misclaacl niet
onrlerstelling van hun inpandgeving;
lwn gepleegd worden :
Dat de motieven van het arrest dus niet
Overwegende clat het arrest ten laste
tegenstrij cUg zijn ;
.
der vier betichten de betichting bewezen
Dat het iniddel niet kan aang€momen verklaart van : te Brussel of elders in
worden;
Belgie of buiten het .Rijksgebiecl, tussen
Over het tweede midclel, schending van 10 Mei 1940 en 3 September 1944, in het
artikel 42, 50, 123te1·, alinea 1 (wet van door de vijand bezette grondgebied ver19 Juli 1934 betreffende ·ae miscladen en blijvencle, hetzij _rechtstreeks, hetzij door
wanbeclrijven tegen cle 11itwenclige veilig~ tussenpersoon of als tussenpersoon, hetzij
heicl van de Staat, artikel 1), 123decies om het misdrijf uitgevoerd hetzij aan de
(besluitwet van 20 September 1945 welke uitvoering er van rechtstreeks medegeartikel 123ter van het Stra;f'wetboek i:ilter- werkt te hebben, hetzij om aan deze uitc
preteert en welke dit wetboek aanvult met voering clusclanige hulp verleencl te hebben
een artikel123flecies), gezegcl artikel123te1· dat, zonder hun bijstand, het misdrijf niet
alinea 1, geinterpreteercl en gewijzigcl kon gepleegd worden,· hulp aan de vijandoor artikel 1 van bedoeld besluit-wet clen van de Staat verschaft te hebben in
van 20 September 1945, 1382, 1383, 1384, · gelcl, met de omstandigheicl dat het misalinea's 1 en 3, van het Burgerlijk Wet- clrijf gepleegd werd met winstbejag;
boek, doordat het bestreden arrest de
Dat daaruit volgt dat aanlegger veroorvennootschap Petrofina burgerlijk en cleeld werd als dader van het misclrijf;
soliclair vei·antwoordelijk verklaart met dat, daar dit laatste omschreven was in
cle eerste clrie betichten, haar organen, de bewoordingen van de wet, het hof, bij
voor de veroorcleling tot de som van gebreke van conclusies op clit punt, niet
276.660.160 fr. 50, beclrag van cle waarcle verplicht was de feitelijke elementen te
cler vergelcling van de schuldige beclrij- bepalen waarop het zijn overtuiging
vigheicl van cle eerste drie betichten, cleze heeft gesteund ;
vergelcling de prijs zijnde betaalcl voor de
·Dat het middel niet kan aang{momen
overclracht van zekere titels clet vennoot- worden;
schap Concordia, wanneer het uit de vastOver het tweede middel; schencling van
stellingen van het arrest blijkt dat gezegd
beclrag niet betaald werd, aan de eerste artikel 97 der Gronclwet, 66, 115 van het
t1rie betichten, maar rechtstreeks door de Strafwetboek (1 van het besluit-wet van
bank aan de vennootschap Petrofina, 25 Mei 1945), doordat het bestreclen arrest
waaruit volgt tlat geen enkele verbeurd- aanlegger in verbreking veroorcleeld heeft
verklaring van de vergelcling tegen de cltie · als medeclader van de misclaad, hulp aan
betichten kon worden uitgesproken, dat . de vijanclen van de Staat , verschaft te
cleze, clienvolgens, niet konclen veroordeelcl : hebben in gelcl, om hen unitaire en veelworden tot de terugbetaling det vergel- . voudige aandelen verkocht te hebbeu, oncling waarvan hier sprake en clat, bij der vorm van titels op naam en van voorwijze van gevolg, cle vennootschap Pett'o- lopige certificaten op naam, 1.865.112 aanfina evenmin cleze veroordeling Iron oplo- clelen Concordia van 250 leis, nominale
pen als burgerlijk verantwoorclelijke walude ; als wanneer de wet het feit niet
partij voor de eerste clrie betichten, haar straft aan cle vijand hulp te hebben verleend in inclustrHlle waarclen, de vijancl
organen :
Overwegende clat de verwerping van het de prijs betalende van gezegde aandelen
clercle mid del cler voorzieningen van aan- in geld; doordat het bestreden arrest beleggers Meeus, earlier en lVIaistriau, cleze slist heeft dat het zonder belang is na te
meclesleept van het op clezelfcle be:werin- gaan of de vijand werkelijk profijt uit
cle -litigieuze verrichting heeft getrokken,
gen gegroncl middel ;
clan wanneer cle betirhting cleze is : hulp
0. Wat betreft de voorziening van aim- in geld verschaft te hebben aan cle vijanlegger Willem Nijgh tegen het arrest, ge- , clen van cle Staat; dat artikel 1i5 alzo gewezen op 21 Juni 1946 door het lVIilitair schonclen wercl, en, in alle gevai, artiGetechtshof, zetelencle te Brussel :
, kel 97 cler Gronclwet, vermits het cluicleOve~· het eerste miclclel, schencling van ' lijk is clat, indien cle vijand nit de daacl
artikel 97 cler Gronclwet, 66, 115, 115, § 2, , geen voordeel getrokken heeft, er hem
van het Strafwetboek, vari artikel 1 van ' geen enkele hulp verschaft werd :
Aangaande het eerste onclercleel :
het besluit-wet van 25 Mei 1945, doordat
het besti·ecten arrest de aanlegger in ver- ,
Overwegende clat nit het ttntwoord op
breking veroorcleekl heeft als mecledader het eerste miclclel der voorzieningen van
van cle hlisdaacl voorzien bij artikel 115 . aanleggersllVIeeus, earlier en Maistriau
van het Sffafwetboek, clan wanneer het en van de voorziening der vennootschap
niet vaststelt in wat zijn rrieclewerking Petrofina blijkt dat de aandelen op naam,
bestaan heeft, en dat het namelijk de hulp zowel als de titels aan toonder cler han-
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dels- en nijverheidsvennootschappen, gerangschikt moeten worden onder het
woord « geld ll, dat voorkomt in alinea 3
van urtikel 115 van het Strafwetboek;
Dat het alzo is, om het even of de
titels aan de vijand al dan niet werclen
geleverd tegen een prijs in geld;
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;
Met betrekking tot het tweede onderdee! :
Overwegende dat de rechter over de
grond beslist heeft dat de levering der litigieuze titels feitelijk van aard was de
vijand in zijn oorlogsbetrachting te belpen;
Dat zijn beslissing op dit punt aan het
toezicht van het Hof van verbreking ontsnnpt;
Dat die rechter daaruit wettelijk heeft
kunnen afieiden dat deze bijstand een
hulp uitmaakt;
Dat het arrest _anderzijds terecht beslist dat de vraag, of 'de hulp de vijancl
werkeiijk kon helpen, moet beoordeeld
worden op 't ogenblik van de ievering cler
titels, en clat niet client nagegaan of
Duitsland werkelijk of niet nit cleze leveringen voordeel heeft getrokken;
Dut het niiclclel, in zijn tweecle onderdee!, in rechte niet opgaat;
En overwegende clat de substantHHe of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rcchtsvormen werclen nageleefcl en dat de
uitgesproken veroorclelingen overeenkonistig de wet zijn ;·
.
Overwegende, wat betreft de beslissing
op de vordering van de burgerlijke partij,
dat geen midclel aangevoerd werd en dat
het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
D. Betreffende de voorziening van
Willem Nijgh tegen het arrest, gewezen en
1 Mei. 1946 door het Militair Gerechtshof,
zetelende te Brussel :
Overwegende dat het militair gerechtshof zich onbevoegd heeft verklaard om
op het verzoek te statueren van aanlegger, die voorlopig was aangehouden, verzoek strekkencle tot zijn voorlopige invrijheiclstelling;
,
Dat cleze rechh;macht, na de datum der
voorziening, ten gronde clefinitief statuerende op 21 Juni 1946, aanlegger heeft
_veroorcleelcl tot vijf jaar opsluiting;
Dat huiclig arrest de tegen cleze laatste beslissiilg - die alzo een definitief karakter krijgt - door Nijgh ingecliencle
voorziening verwerpt;
Dat de voorziening ingestelcl tegen het
arrest van 1 Mei 1946, clat uitsluitencl beslist ov:er de voorlopige hechtenis, aldus
zoncler belang voorkomt;
Om die reclenen, verwerpt de voorzienfngen van aailleggers Meeus, Carlier en
Maistriau, cler naamloze vennootschap Petrofina en van de Dienst van het Sequester, alsook van Willem Nijgh, tegen het

arrest van het militair gerechtshof del.
21 J uni 194() ; verwerpt insgelijks de voor
ziening van Willem Nijgh tegen het at"
rest van het militair getechtshof del.
1 Mei 1946; veroorcleelt de aanleggers tot
de kosten · betreffende de- verhalen tegen
het arrest van 21 Juni 1946 en Nijgh -tot
de kosten betreffencle zijn voorzieniilg tegen het arrest van 1 Mei 1946.
24 Maart 1947. - 2<' kamer. - Yoon:itH. Vitry,, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Yerslaggever, H. Demoulin.
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
ter,
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VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN.· ~ lVIIDDEL DAT EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN PUNT VAN DE
CONCLUSIES AANVOERT. ARREST DAT DIT
PUNT BEANTWOORDT. lVIIDDEL MIST. IN
FEITE.
M~ist

feitelijlce grondslag het m·iddel flat
een geb!"ele aan· antwoord aanvoert op
de conclusies van de eiser, inmepende
dat de ttitvoel'ing van zijn ve1·bintenissen werd gescho1·st door de staat van
o01·log, dan wannee·r het arrest beslist dat de staat van o01·log niet be.~tond op het bij de conclusies bedoeld
tijdstip.
·
(N.

v,

«ORION ll, T. POUPIER.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest,. op 24 November 1943 door het Hof
van beroep te Brus~;~el gewezen;
Over het enig miclclel tot verbreking,
schending van artikel 97 cler Grondwet en
van artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, cloordat de bestre<j.en beslissing, het geloof der besluiten die
eiseres in verbreking genomen had miskennencle, het middel dat zij intiep en gegroncl op het feit dat het contract, dat zij ·
op 23 Augustus -1938 met verweerdet gesloten had, een clausule inhield volgens
clewelke die overeenkomst zou geschorst
zijn in wel bepaalde omstandigheclen, onder meer in geval van « .staat van · oorlog ll, toestancl die zich voorgedaan· heeft,
onbeantwoord heeft gelaten, minstens op
clit midclel geantwoord heeft door overwegingen die met het ingeroepen middel
niets gemeens hebben, zodat die motivering als ontoereikend en, der·halve, als
onvoldoende voorkomt om geldig te zijn :
Overwegende clat de aanlegster, om de
verbreking van het tussen haar en de
verweerder op 23 Augustus 1938 gesloten
contract te bekomen, inriep, in hoofdorcle : dat het niet-uitvoeren door haar
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van het contract toe te schrijven was aan
heirkracht, voortspruitende uit ·de staat
van om·log, en, in bijkomende orde, dat,
ware er geen heirkracht geweest, het nietuitvoeren nog gerechtvaardigd wa~ door
een beding van het contract, luidens welk
de uitvoering van het contract· zou geschorst zi;in door· het overkomen van bepaalcle gebeurtenissen, zoals staat van
oorlog, en dat de staat van oorlog in
BelgU! bestond vanaf 26 Augustus 1939;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na op de eerste bewering te hebben geantwoord dat de aanlegger in. feite de exceptie van heirkracht niet ka:n inroepen, verklaart, zoncler dienaangaande door de
voorziening te worden bestreden. dat de
geintimeetden (aanleggers in verbreking)
ten_ onrechte de datum van 26 Augustus
1939 aanzien als deze van het begin van
de staat. van oorlog.; dat die datum enkel deze is van de mobilisatie van het le"
ger, en flat de mobilisatie de -staat van
oorlog. niet doet ontstaan;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te oordelen dat de staat van oorlog
op het bij de conclusies bedoeld tijdstip
niet bestond, beslist heeft dat de tot
schorsiilg van het contract ingeroepen
voorwaarde niet verwezenlijkt was; dat
het, alclus, de verwerping van het aangevoer.d micl;clel gerechtvaardigd en de conclusies op_ gepaste wijze beantwoord heeft;
Dat het, iniddel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de · voorziening; veroordeelt de aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerder.
27 Maart 1947. - 1e kamer. ~ Voorzitter, H. Soenens, eerste voorzitter. -- Ve·rslaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijkluidencle
conclltsie, H. Janssens de Bisthoven, advoeaat-generaal. - Pleite1·s, HR. Van

Leynseele en Marcq.
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1° HUUROVEREENKOMST. - PACHT.
- WET VAN 7 MAART 1929 EN BESLUIT VAN
26 NOVEMBER 1940. - EERSTE INGEBRUIK-

NEMING. - 'BEGRIP.
2° HUUROVEREENKOJVIST. PACHT.
- BESLUIT VAN 26 NOVEMBER ·1940. -

EERSTE INGEBRUIKNEMING LOPENDE BIJ RET
. IN WERKING TREDEN VAN RET BESLUIT. 0PZEG GEGEVEN DOOR DE VERPACHTER OM
RET GOED ZELF UIT TE BATEN. '---- VOORWAARDEN TOT GELDIGHEID.
1° Zo in artilcel 6, § ie, van de wet van
7 Maart 1929 als in a1·tikel 2, 6°, van
het besl!uit van :'36 Novembm· 1940. betelcent de 1titdntkking « em·ste ingebntikneminu.>> de ee_r.st(J vestiging van e.en be-

paalde pach te·r iJp de geh1tu.-rde _goederen {1);
·
2° W anneer een eerste ingebruikneming
nog lopende 1vas op de dag van het
in we1·king M'eden van het besluit van
26 Novembe1· 1940, lean een doo1· de verpachte1· gegeven opzeu, ten einde zelf
het goed uit te baten, slechts ·uitwe1·king
hebben ·indien de verpachte1· zich, in een
gesclweven pachtb1·ief, het recht tot verbrelcing ·heett voorbehouden om het
goecl zelf uit te baten (2). (Besluit van

26 November 1940, artt. 1 en 2, 6".)

{S'l'EPPE, T. VAN HOVE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 Maart 1944 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
zetelende in graad van hoger beroep;
Gelet op artikeL 3 van het besluit-wet
del. 5 Mei 1944 betreffende de besluiten genomen en andere bestuursdaden verricht
tijdens de vijandelijke bezetting door' de
secretarissen-generaal en door hen flie dezer bevoegdheden hebben uitgeoefend;
Over · het enig middel, schending van
a·rtikel 97 der Grondwet, van artikelen 1
en 2 van het pesluit van 26 November
1940 betreffende de landpachten en, voor
zoveel nodig, van artikel 1774 van het
Burgerlijk Wetboek (artikel 6 der wet van
7 Maart 1929), doordat het bestreden vonnis, zonder de tegenstrijclige beweringen
der partijen nopens de :datum waarop
eisers eerste ingebruikne:i:ning zijn aan~
vang genomen had te onderzoeken, beslist
lweft dat de verweerders gerechtigd warert een einde te stellen aan eisers mondelinge pacht en hem tegen 11 November
1943 uit het verlmurde goed te dri.iven,
zelfs inclien zijn eerste ingebruikneming
op 11 November 1934 begonnen was, dan
wanneer, krachtens voormeld besluit, die
eerste ingebruikneming verlengd werd,
zodat een geldige opzegging voor. de 11 November 1943 slechts had kuimen gegeven worden indie11 de verhuurders zich
op het schriftelijk becling, bedoelcl in artikel 2, 6°, van het besluit van 26 November 1940, hadclen kunnen beroepen, wat
ter zake het geval niet was :
Overwegende dat, bij zijn artikel 1, het
besluit van 26 November 1940 in algemene bewoordingen de verlenging van de
bij zijn in werking treden (28 November
1940) lopende landpachten voorschrijft;
Overwegencle dat het, bij zijn artikel 2,
6", een uitzondering aan dit principe voor(1) Verbr., 1 Maart 1945 (A1·1·. Verbr., 1945,
115; Bull. en PASIC., 1945, I, 127 en de nota 1).
(2) Verbr., 30 November 1944 (Arr. J;'e1·br.,
1945, blz. 50; Bull. en PASIC., 1945, I, 58).
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-107ziet, ingeval de verpachter, wanneer hij
wenst het verpachte goed zelf in gebruik te nemen, dit inzicht in de opzeg
heeft uitgedrukt, wat · hij in onderhavig
geval .gedaan heeft;
Overwegende echter dat die u1tzonde'
ring niet ·absoluut is; dat, wanneer het
over een eerste ingebruikneming gaat, het
niet meer volstaat dat de wil van de verpacht~r in de opzeg uitgedruk~ weze;
dat, volgens artikel 2, 6°, het bovendien
vereist is dat de verpachte~· zich, in een
geschreven pachtbrief, het recht tot verbrekin'g om het goed · zelf uit te baten,
heeft voorbehouden;
Overwegende dat, bij gebrek aan dergelijk voorbehoud in die vorm uitgedrukt,
rle uitzonrlering niet kan ingeroepen worclcn, en de pacht betreffende een eerste ingebruikneming door het in artikel 1 uitgedrukt algemeen principe beheerst blijft,
wat van rechtswege haar verlenging medebrengt, met al de uitwerksels :welke
artikel 2, 6°, aan de pachten van die soort
verbindt; dat haar die uitwerksels ontkennen zou rieerkomen, niet op het « verlengen >> van de pacht ·van eerste ingebruikneming, doch op het vervangen er
van door een pacht welke .zulk karakter
niet meer heeft ;
·
Ovet;wegen{le dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
betwiste pachtovereenkomst g~sloten werd
zonder. geschrift; dat, derhalve, de aan
de aa:nlegger door de verweerders betekende 'opzeg, waarin deze laatsten de wil
uitdrukken het verpachte goed zelf in gebruik te nemen, niet wettelijk een einde
heeft kunnen stellen aan de pachtovereenkomst, tenzij, op de datum waarop
het besluit van 26 November 1940 in werking is getreden, de aanlegger zich niet
meer in het geval van eerste ingebruikneming bevond ;
·
Over'wegende dat de uitdrukking cc eerste
ingebruikneming J>, door de opstellers
van het besluit overgenomen werd nit
artikel 6, § 2, van de wet van 7 Maart
1929, en dat uit de einclalinea van dat artikel en uit de bespreking in het Parlement blijkt dat c).ie woorden moeten verstaan worden in de zin van cc eerste vestiging op de gehuurde goederen >>;
Overwegende dat, luidens het hierboven
aangedi.1id artikel 6, § 2, wanneer het een
eerste ingebruikneming geldt, de duur van
de pacht niet minder dan negen jaar mag
zijn; dat daaruit volgt dat, zo die negen
jaar, op de datum van de inwerkingtreding van het besluit dd. 26 November 1940,
niet verstreken waren, de aanlegger zich
op die datum nog in het geval van eerste
ingebruikneming of van eerste vestiging
bevond; dat, daar de pachtovereenkomst,
in die onderstelling, met dat karakter
van eetste ingebruikneming verlengd
Wercl, de vel~Weerders, bij gebrek aan ge-

Rchreven pacht, de aanlegger niet wettelijk konden opzeggen; dat het dus,. voor
de oplossing van het geschil, van hoofdza"
kelijk belang -was de datum te bepalen
waarop de aanlegger zich op de verpachte
goederen gevestigd heeft ;
· Overwegende clat het bestreden vonnis,
door dit niet te doen, in feite grond mist
en het Hof niet to~laat de wettelijkheid
van· ·de beslissing Ita te gaan; dat het,
aldus, de in het middel aangeduide teksten
schendt;
Om clie redenen, ·echtgenote Van Hove
maclitigende om in onderhavige aanleg
in r(i!chte op te treden, verbreekt het bestreclen vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers van de Rechtbank · van eerste
aanleg te Brussel, en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van het
vernietigd vonnis ;· veroordeelt de ·verweel·ders tot de kosten ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, zetelende in graad van hoger beroep.
27 Maart 1947. -- ,te kamer. - Voonzittel·, H. Soenens, eerste v<;>orzitter. - Versla,qgever, H. Fauquel, voorzitter. - Ge:
lijlclu.idende conclttsie, H. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele en De Winde.
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27 Maart 1947.
VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. ScHENDING VAN DE
DEWIJSKRACHT VAN ·bE AK'L'EN. BEDOELDE
AKTE NIET O!jDERWORPEN AAN DE RECH'J'ER
OVER DE GROND. MIDDEL MIST IN FEITE.

.Mist feitelijlce gmnclslag het middel dat
rZe schen.ding van de bewi,jslcracht van
een alcte aanvoert waarvan niet blijlct
dat zij werd overgelegd aan de ~·echte1·
ove1· de grand (1).
(DE PAEPE, T. VAN GRASBEKE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 Januari 1945 ,gewezen door
de Vrederechter van het kanton Zottegem;
Over het enig middel tot verbreking,
eerste tak : schending van artikel 97 der
Grondwet, artikelen 1134, 1319, 1320, 1322,
1774, 1775 van het Burgerlijk Wetboek,
artikelen 1 en · 2 van het besluit van
26 November 1940, artikelen 1 en 2 vail het
(1) Verbr., 27 December 1945 (Bull.
PAsrc,, 1945, I, 21.!7 en de nota 2),
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-108besluit van 11 December 1944, claar liet
bestreden vonnis verkeerdelijk vaststelt
dat « de opzeg gedaan werd v6or eigen
gebruik ll, wanneer de tekst van de opzeg
stilzwijgend is desaangaande, en, bijgevolg, in tegenstrijd is met het vDorschrift
van artikel 2, 6°, van · het besluit van
26 November 1940, en van artikelen l en 2
van het besluit van 11 December 1944, en
het vonnis aldus de troTiw verschuldigd
aan de akte v·an opzeg .heeft geschonden;
tweede tak : schending van artikel 97 der
Grotidwet, artikelen 1 en 2 van het besluit
van 26 November 1940, artikelen 1774,
1775 van het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1 eli 2 van het beshtit van 11 December 1944, daar het bestreden vonnis heeft
geweigerd toepassing te maken van die
artikelen a1hoewel de opzeg, door de verweerder betekend bij aanbevolen brief
op 18 December 1942, de verklaring van
de eigeriaar niet bevatte dat hij de opzeg heeft gedaan met het inzicht zelf het
goed te bewerken, en aan de eiser heeft
geboden het land te ontruimen vier
en twintig uur na de betekening van het
vonnis, wanneer artikel 1 van het besluit
van 26 November 1940 en artikel 2 van het
besluit van 11 December 1944 de pachten
verlengt tot de tweede verjaardag van
de dag, gesteld voor het verlaten, welk
cle dag van het einde van de oorlog volgen zal :
Overwegende clat het besluit-wet dd.
11 December 1944, waarvan artikel 1 een
einde stelt aan de tijdelijke geldigheid
van het besluit del. 26 November 1940 gewijzigd bij dat van 4 December 1940 betreffende de landpachten, nochtans, bij
wijze van overgangsbepaling, in zijn artikel 2 beschikt clat de bij artikel 1 van het
besluit dd. 26 November l940 voorziene
verlenging van de pachten een einde neemt
op de tweede verjaardag van de vervaldag
welke volgt op de dag der volkomen bevrijding van het grondgebied;
Overwegende dat artikel 1 van het besluit del. 26 November 1940 de lopende
pachten verlengt tot op de tweecle verjaarclag van de voor het uitgaan vastgestelde datum, die volgt op de dng
waarop de oorlogstijcl een einde neemt;
doch dat, .krachtens artikel 2 van gezegd
besluit, clie bepaling niet van toepassing
is (6°)., wanneer de verpachter het verpachte goed zelf wenst in gebruik te nemen en hij dit inzich t in de opzeg heeft
uitgedrukt;
Overwegende clat, het bestreden vonnis
vaststelt dat de verweerder; op 13 December 1942, aan de aanlegger opz,eg heeft
gegeven ·om het goed zelf in gebruik te
nemen;
Overwegencle, wel is waar, clat de aanlegger beweert dat cUt inzicht in de opzegbrief niet was uitgedrukt; dat hij
staande houdt clat het vomiis, door het

tegendeel te verklaren, het geloof heeft
geschonden dat aan bedoelde brief client
gehecht;
Doch overwegende dat uit geen stuk,
waarop het Hof acht kan slaan, kan worden afgeleid dat de aanlegger de brief,
waarvan hij gewag maakt, v66r de rechter over de grond heeft voorgelegd; dat
deze laatste niet kan geacht worden ef'n
akte te hebben miskend waarvan niet
blijkt dat zij hem werd v.Oorgelegd;
Dat het middel op dat punt niet kan
aangenomen worden ;
Overwegende dat, daar de opzeg dd.
13 December 1942 dus als gelclig client be~
schouwd, de betwiste pachtovereenkomst
niet verlengd werd krachtens het besluit
van 26 November 1940; dat ze, bijgevolg,
geen uitzondering maakt op de pachten
waaraan, door de opheffing van de tijdelijke geldigheid van clat besluit, een einde
wordt gesteld;
Overwegende dat nit die beschouwingen
blijkt dat het bestreden vonnis, door te
beslissen dat de betwiste pachtovereenkomst een einrle heeft genomen, de in het
middel aangeduide bepalingen niet geschonden heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aarilegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.
27 Maart .1947. ·- 1• kamer. - Voorzitte1·, H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggevm·.• H. Fontaine. ~ Gelijlclitidende
conclusie, H. Janssens de Bistlioven, advocaat-generaa1. ~ PleUe·r, H. De Winde.
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31 Maart 1947.

1° BINDEJNDE BEJOORDELING DOOR
DE REOHTER OVER DE GROND.
- 0NDERHOUD VAN BIJZIT. - FEITELI.TKE
BESTANDDELEN. - SOUYEREINE BiWORDELING
DOOR DE RECHTER OYER DE GROND.
2° OVERSPEL. - 0NDERHOUD VAN BIJZIT.
- HOTELKAMER SAMEN BEWOOND DOOR DE
ECHTGENOOT EN ZIJN BIJZIT EN · W AAR DE
ECHTGENOTE HAAR MAN MAG VERYOEGEN.
ECHTELIJK HUIS.
.
1° De -n3chter over de gro.nd beoordef3lt
op binclende wijze de teitelijke omstan(z,igheden waantit het bewijs voo1·t"
vloeU van een voort(lu1·encle sch~tldi{!e
betrekking, welke het onderhoud van
bijz{t uitmaakt. (Strafwetb., art. 3g9,)
2° Maalct het echteUjk hu,is wit, (ie hotel7came1' weUw samen wo1·dt bewoond dom'
de echt,qenoot e·~ zijn bijzU 'en waar cle
echtgenote ge1·echtigd is. haar man te
ve1·voegen (1). (Strafwetb., art. 389.)

(1) Zie verbr., 8 November 1943 (Ar1·. Viwbr.;
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del inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de.kosten.

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 Decemb.er 1946 gewezen door
31 1\faart 1947. - 2" kamer. - Voo1·zithet Hof van beroep te Gent;
ter, H. Wouters, raadsheer waarnemend
I. Wat de vo01;ziening betreft, gericht voorzitter. - Verslaggever, H. de (Joetegen de op de publieke vordering gewe- quean des Mottes. - Gelijklttidende conclnsie, H, Oolard, advocaat-generaal.
zen beslissing :
Over het enig JUiddel, schending van
artikel 389 van het Strafwetboek, doordat
het arrest de veroordeling op eenvoudige
vermoedens steunt, dan wanneer die be2e KAMER. - 31 Maart 1947.
slissing het bestaan had moeten vaststellen van een voortdrirende betrekking tussen aanlegger en vrouw B ... en door- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - VERdat het arrest, ten onrechte, als echtelijke
BEURDVERKLARING.- GEBREK AAN VASTSTELwoonplaats heeft beschouwd een door hen
LING VAN DE DOOR DE WET VEREISTE VOORgedurende een vijftiental dagen betrokWAARDEN. -- VERBEURDVERKLARING NIET
ken hotelkamer :
WETTELIJK GEMOTIVEERD.
Overwegende dat het middel, in zijn
eerste onderdeel, in feite niet opgaat; dat
Is
n·iet wettelij lc uemotiveerd het beslishet arrest vaststelt dat uit het v66r het
send ueaeelte , van een arrest dat een
hof gedaan onderzoek · en uit de stukken
verbelt1'dverlclaring uitsp1·eelct zonder
van de bundel blijkt dat aanlegger zich
het bestaan ·vast te stellen van de daaraan het hem ten laste gelegd feit heeft
toe door de wet ve·reiste voorwaa,·schuldig gemaakt; dat de omstandigheden (1). (Strafwetb., art. 42; Grondwet,
den, welke het aanduidt, naar de beoorart. 97.)
deling van de rechter over de grond,
(KASTER.)
het bewijs uitmaken van een vool;tdurende betrekking tussen aanlegger en de
ARREST.
vrouw B. .. ; dat zijn beslissing dienaangaande souverein is ;
HET
HOF
;
-Gelet op het bestreden
Overwegende dat het middel, in zijn
. tweede onderdeel, aan het arrest verwijt arrest, op 15 .Tanuari 1947 door het Hof
dat het een hotelkamer heeft beschouwd van beroep te Gent gewezen;
Over. het, enig middel, ambtshalve op
als een echtelijke woonplaats uitmakende;
Overwegende dat het arrest dienaan- geworpen en afgeleid uit de schending van
gaande hierop wijst dat aanlegger, in de artikel 42 van het Strafwetboek en 97 der
door hem en lloor de vrouw R .. samen- Grondwet :
Overwegende- dat het arrest, dienaanbewoonde hotelkamer, zich als thuis moest
beschouwen; dat het daaraan toevoegt dat gaande het vonnis a qtw bekrachtigende
de klaagster gerechtigd was hem daar te de verbeurdverklaring beveelt van het
- aangeslagen breekijzer ; ,
gaan ve'rvoegen ;
Overwegende dat de straf van de bijOverwegende dat het hof van beroep,
door uit die omstandigheden af te leiden zondere bij artikel 42 van het Strafwetdat ·de bestanddelen van )let misdrijf in boek voorziene verbeurdverklaring wordt
onderhavig geval verenigd · waren, de in toegepast aileen in de bij die tekst behet middel ingeroepen bepaling juist doelde gevallen; dat geen enkele vermelding van het arrest of van het bekrachheeft toegepast;
tigd vonnis, vaststelt dat het breekijzer,
Dat het middel niet gegrond is;
En. overwegende dat de substantiele of waarvan de verbeurdverklaring bevolen
op straf van nietigheid voorgesChreven is, aan een van de bij het hiervoren aanrechtsvormen werden nageleefd en dat gehaald artikel vereiste voorwaarden volde uitgesproken veroordelingen overeen- doet;
Overwegende dat het arrest aldus de in
komstig de wet zijn ;
het middel bedoelde wetsbepalingen
II. Wat de voorziening betreft gericht schendt;
tegen de op de burgerlijke vordering geOverwegencle, voor het overige, dat de
wez·en . beslissing :
.
substantiele of op straf van. nietigheicl
Overwegende dat de aanlegger. tot sta- voorgeschreven rechtsvormen werden naving van :zijn voorziening geen enkel mid- geleefcl en clat de uitgesproken veroorclelingen overeenkomstig de wet zijn ;
1944, blz. 14; Bull. en
8 October 1945, (A1'1',

Bull. en

PASIC.,

PASIC.,

1944, I, 39) ;

J!e,-b,·., 1945, biz. 219;

1945, I, 237).

(1) Verbr., 17 Maart 1944 (Bull. en
1944, I, 273).

PAsiC.,
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· Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, cloch slechts in zover het ten laste
van aanlegger de verbeurdverklaring heeft
uitgesproken van het inbeslaggenomen
breekijzer;
·
·
Beveelt dat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden in'de registers van het
Hof van beroep te Gent en dat melding
er van zal gemaakt worden op de k:int
van de gedeeltelijl' vernietigde beslissing ;
laat de helft der kosten ten laste van· de
Staat en veroordeelt aanlegger tot de andere helft; verwijst de zaak aldus beperkt naar het Hof van beroep te Brussel.
31 :Maart 1947. - 2e kamer. - Voorzitte1', H. Wouters, raadsheer waarnemend
voorzitter .. - Ve1·slaggever, H. de Cocqueau des Mattes. - Gelijlcl~tidende concl1tsie, H. Colarcl, advocaat-generaal.
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io VERKEER.

BUURTSPOORWEGEN.
AANRIJDING MET EEN BUURTTRAM. - REOHTER OVER DE GROND WELKE NIET VASTSTELT
DAT DE PLAATS GEVAARLIJK WAS.- J\IIIDDELEN
Al'GELEID VAN DE SCHENiliNG VAN WETSBEPALINGEN DIE BIJZONDERJ!; VOORZORGEN OP DE GEVAARLIJKE PLAATSEN OPLEGGEN. - J\IIIDDELEN
MISSEN IN FEITE.
2° VERKEER. BuuRTSPOORWEGEN. AANRIJDING MET EEN BUURTTRAM. - REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN .. ~
CONCLUSIES . DIE BEWEREN DAT DE TRAM
SLECHTS STAPVOI<:TS MQCHT VOORUITGAAN WEGENS HET GEBREK AAN ZICHTBAARHEID. VONNIS DAT VASTSTELT DA'f DE TRAM RET
KRUISPUNT MET GEMA,TIGDE SNELHEID HEEFT
OPGEREDEN EN DATER GEEN NOODZAKELIJKHEID
BESTOND OM DE SNELHEID TE VERTRAGEN OP
DEZE VAN EEN VOETSTAP, - CONOLUSIES BE. ANTWOORD.

1° Wanrieer niet blijkt uit de vaststellingen van de 1:echter ovm· de g1·ond dat
de plaats, waa1· de aandjding met een
· butwttram is geschiied, een gevaarlij ke
plaats was, gaan de middelen in feite
niet op die een schending aan!Voeren
van de bepalingen van de politic op de
bmu·tspoo1·wegen, welke bijzondere maat1'egelen opleggen op de gevaarlijke plaatsen. (Kon. besl. van. 24 Mei 1913, artt. 5,

10 en 11, beide laatste gewijzigd door
kon. besl. van 22 November 1932, artt. 1
en 2.)

2o Met vast te stellen dat de bu1trtt1·am
het lwuispunt met · een gemaUgde snelheid is lcomen oprijden en dat e1·, gelet
op het vm·keer, geen noodzakelijkheid
bestond om de snelheid te ve1·t1·agen op
deze van een voetstap, beantwoordt de
1·echte1· over de grand de concmsies
waa1·bij wordt beweerd dat de t1'am

slechts stapvoets mocht voontitgaan wegens het geb1·ek aan zichtbaarheid. (Kon.

besl. van 24 Mei 1913, artt. 10 en 11, gewijzigd door kon. besl. van 22 November :)..932, artt; 1 en 2.) (1)
(SALENS EN DE ROO, T, REGIE VAN 'l'ELEGRAAF EN
TELEFOON EN T. NATIONALE MAA'i'SCHAPPIJ VAN
BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest van
clit Hof dd .. 13 December 1943, waarbij
het vonnis, op 10 Maart 1943 in. graad
van hoger beroep door de Correc~ionele
Rechtbank te Brugge gewezen, verbroken
werd in zijn beslissing over de burgerlijke vorclering, en waarbij de zaak. naar
cle Correctionele Rechtbank te Gent werd
verwezen;
Gelet ,op het bestreclen vonnis, op 29 November 1946 door de Correctionele Recht"
bank te Gent gewezen;
Wat de voorziening van De Roo betreft:
Overwegende dat nit geen enkel stuk
blijkt dat de aanlegger, burgerlijlj: verahtwoordelijke partij, zijn voorziening
heeft cloen betekenen aan de partijen tegen welke ze gericht is; dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Aangaande de voorziening van Salens :
Overwegencle dat de voorziening, in
zover ze tegen de burgerlijke partij, Regie van telegraaf en telefoon, gericht is,
geen middel inroept .en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt ;
In: zover de voorziening tegen de burgerlijke partij, Nationale Maatscliappij
der buurtspoorwegen, gericht is :
Over het eerste micldel, schending van
artikel 97 der Grondwet, 1382 van het
Butgerlijk Wetboek en 5 van het koninklijk besluit del. 24 Mei 1913, doord:U het
bestreden vonnis niet als fout in hoofde
van de burgerlijke partij heeft weerh.ouclen het gebrek aan lichttekens op een gevaarlijk kruispunt, en op het tweede middel, schencling van artikelen 10 en 11, § 3,
van het koninklijk besluit cld. 24 Mei 1913,
gewijzigcl door het besluit cld. 22 November 1932, en van artikelen 1382 en 1384 vnn
het Burgerlijk Wetboek, doorclat het vonnis niet als font weerhouclen heeft het
feit clat cle aangestelcle van de burgerlijke partij een gevaarlijk kruispunt is
komen oprijden met een snelheid van
25 kilometer :
Overwegencle dat de micldelen veronder.stellen clat de plaats waar de aanrijding
is geschiecl een gevaarlijke plaats was;
OverwegendEc' dat die beschouwi:rig, ver
van steun te vinden in het vonnis of in
enig stuk der rech(spleging waarop het
(1) Bull.! en

PASIC.,

1944, I, 103.
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TEL. UITWTING VAN, .EN EEDAFLEGGINr:
.Jfof acbt kan ~laan, tegengesproken wordt
DOOR DE MILITAIRE LEDEN. ...:..._ BEWIJS.
\inor de vaststellingen van de recbter
over de grond die hierop wijst, rekening
houdende met bet verkeer, dat de door 1 o 1Vanneer de 1·echtsrnacht van wijzen
verschillende te1·echtzittingen heett beverweerster genomen maatregelen volsteed aan het onderho1·en ·van ve1·schildoende bleken; dat bet vonnis ten anderen
lende getltigen, welke het voorwet·p hebvaststelt dat de geleider van de tram de
ben ttitgernaalct van een enlcel processteenweg is komen oprijden met een geverbaal, hetwelk de wettelijlce eedaflegma,tigde snelbeid ;
ginf! door de getttigen verrneldt, geldt
Dat de middelen in feite niet opgaan;
die verrnelding voor_ alle de verlclaringen
Over bet derde middel, scbending van
welke erin zijn opgenornen (1).
artikel 97 der Grondwet, doordat bet vonnis de conclusies niet beantwoordt waar- 2° De lcTijgsmden sarnengesteld zijnde
bij aanlegger staande bield dat de aanvoor een hele zittijd, rnoet. ellc. bundel
sprakelijkbeid van verweerster ontstaan
van de do01· hen beslechte za!cen n·iet
was door bet feit dat haar. aangestelde de
alle de 1·echtvaardigit~gen aangaande de
voorscbriften van artikelen 10 en 11, § 3,
regelrnatigheid van de tti.tloting van, en
van bet koninklijk besluit dd. 24 Mei 1913
de eedaflegging door d.e rnilitaire leden
behelzen (2).
·
niet beeft nageleefd :
Overwegende :clat aanlegger, in v66r de De Vftststellin.q, in het proces-verbaal de1·
recbte_r over de groncl genomen conclusies,
terechtzitting en i-n het vonnis. van de
beweerde dat artikel10, § 2, en artikel 11,
lcrij_qsmad, dat de rnilitaire leden van
§ 3, van gezegd koninklijk besluit aan de
die rechtsrnacht de vereiste eed hebben
geleider van de tram de verplichting oplegatuelegd, met aanhaling van de wetsden zijn snelbeid te vertragen en stapvoets
bepaling die het torrnttlie1· er van bevooruit te gaan telkens een gebrek aan
paalt, bewijst de regelrnatiuheid van de
zicptbaarheid de geleider belet ver geeedaflegg·inf! wannee1· dezelfde niet werd
noeg te zien om alle ongeval te kunnen
betwist v661· de t·echte1· over de
vermijden;
gmnd (3).
·
Overwegende. dat bet bestreden vonnis
vaststelt dat de geleider van de tram bet (DEREUME EN CONSOORTEN, T. BELGISCH~. STAAT.)
kruispunt met een gematigde snelheid is
opgereclen, en dat er, gezieri bet verc
ARREST.
keer, geen noodzakelijkbeid bestond om
de snelbeid te vertragen op deze van een
HET HOF ; - Gelet _op het bestreden
voetstap;
arrest, op 8 Janu:ari 1947 gewezen door
. Overwegende dat bet vonnis, aldus, de het Militair Gerecbtsbof, zetelende te
conclusies van aanJegger heeft beant- · Brussel;
woord, en dat het mlddel in Jeite niet opA.. Voor zoveel de voorziening gericht
g:;tat;
is tegen de beslissing gewezen op cle puOm die redenen, yerwerpt de voorzie- blieke
vordering :
ning; veroordeelt aanleggers tot de' kosOver bet eerste middel, scbending van
ten:
artikelen 155 en 189 van bet Wetboek van
31 Maart 1947. - 26 kamer. - Voo1·zit- . strafvordering, doordat noch bet p:t~oces
ter, H. Wouters, raadsbeer waarnemend : verbaal van de terecbtzitting van · de
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de Ooc- ' Krijgsraad te Doornik, op 27 Februari
queau des Mottes. - Getijlcl·uidende con- 1946, te 14 u. 30 beropend, noch het op
clusie, H. Oolard, advocaat-generaal.
20 Maart 1946 in zake gewezen vonnis,
vaststellen dat de tijdens deze terecbtzitting onderboorde getuigen de eed l:)ebben
afgelegd in de bij deze bescbikkiligen be. paalde sacramentele bewoordingen ·:
Overwegende dat nit de stukken der
26 KAMER. ~ 14 April 1947,

1°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. 0NDERHOOR VAN VERSCHILLENDE GETUIGEN IN DE LOOP VAN VERSCHILLENDE TERECHTZI'l'TINGEN. EEN ENKEL
PROCES-VERBAAL VOOR ALLE DIE TERECHTZITTINGEN.- YERMELDING IN DE AANHEF VAN DIT
PROCES-VERBAAL VAN . DE .I!:EDAI!'LEGGING DOOR
DE GETUIGEN. YOLDOENDE BEWIJS VAN HET
VERVULLEN VAN DIE I!'ORMALITEIT DOOR ALLE
DE GETUIGEN.

2° REOHTERLIJKE INRIOHTING. KRIJGSRADEN: -

SAMENSTELLING VAN DE ZE-

,

·

·
i

.

(1) Verbr., 23 December 1946 (Ar1·. Verbr.,
1946, blz. 447; Bull. en PAsrc., 1946, I, 482, en
de nota 1, blz. 483); verbr., 17 Maart 1947,
zie hoger, biz. 84 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 114).
(2) Verbr., 24 December 1900 (Bull. en PAsrc.,
1901, I, 80).
(3) Verbr., 5 Feb1·uari 1945 (A1"1". Verbr.,
1945, biz. 100; Bull. en PAsrc., 1945, I, 111);
1 April 1946 (An·. Ve1·br., 1946, biz. 127; Bull.
en PAsrc., 1946, I, 125) ; 10 Maart 1947, zie
hoger, biz. 77 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 104);
zie· eveneens het hiernavolgend· arrest.

-112rechtspl'eging blijkt, dat de klijgsraad op
Februari 1946 gezeteld heeft, 's niorgens
tot 13 u. 15 en 's namidclags van 14 u. 30
tot 18 u. 15; dat de verrichtingen van die
dag het voorwerp hebben uitgemaakt van
een enkel proces-verbaal dat slechts door
de handtekeningen van de voorzitt~r en
van de griffier afgesloten is geweest na het
volleclig verhaal van al wat zich in de
loop van die dag v66r de krijgsraad had
voorgedaan ;
Overwegende dat clit proces-verbaal- in
zijn inleidend deel, gewijd aan cle verrichtingen van de voormicldag, · vermeldt
dat iecler -getuige, yooraleer te getuigen, in
handen van de voorzitter de eed heeft afgelegd - waarvan het wettelijk formulier
wordt weergegeven;
Overwegende dat cle vermelcling van de
wettelijke eedaf!egging door de getuigen,
vermelding welke voorkomt in de aanhef
van het proces-verbaal, voor al de verklaringen geldt welke erin zijn opgenomen ;
Waaru~t volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
Over het tweede middel, schencling van
artikel 54 van de wet van 15 Juni 1899, bevattende titel II van het Wetboek .van
strafrechtspleging voor het leger, en van artikel 3 van het besluit-wet van 27 Januari
1916 tot regeling van de procedure van beroep tegen de vonnissen gewezen door de
krijgsraden te velde, doordat de processenverbaal der zitting van de Krijgsraad te
Doorriik aangaande de zaak zich beperken
bij de vaststelling dat << op vordering van
de heer substituut-krijgsaucliteur, operibaar ministerie, de heren officieren, voorzitter en leden van de krijgsraad de bij
artikel 54 van de wet van '15 Juni 1899
voorgeschreven eecl hebben afgelegd tijdens de eerste terechtzitting waarop zij
gezeteld hebben ''; dan wanneer : 1° ze
hadden moeten vaststellen dat de eecl afgelegd was geweest in de bij artikel 54
van de wet del. 15 Juni 1899 bepaalde sacramentele bewoorclingen; 2° gezegd artikel 54 van de wet •cld. 15 Juni 1899 voorschrijft dat de voorzitter, na de voorgeschreven eed te hebben afgelezen, zegt :
« Dat zweer ik '' en dat ieder cler andere
leclen van de raad op. zijn beurt zegt :
« Dat 2;weer·ik ''• zoclat de wet oplegt clat
de voorzitter de eerste de eecl af!egt, en
niet clat de eed van de officieren cleze van
de voorzitter chronologisch voorafgaat;
3° de processen-verbaal van_ de openbare
terechtzitting in zake, welke in het dossier
voorkomen, niet vaststellen op welke terechtzitting gezegcle eden afgelegcl werden, en clat de werkelijkheid van deze eeclafleggingen eenvoudig verklaard is door
de griffier, maar dat die eeclaf!eggingen
niet plaats haclclen op 'de terechtzittingen
betreffencle de zaak, te weten, op cleze van
16 Januari 1946, 27,Februari 1946, 1 Maart
1946, 20 _Maart 1946, zodat het nooit mo~7

gelijk was bij het onderzoek van de stukken van het dossier te bepalen of na te
gaan op welke terechtzitting en in welke
vorm deze eeclafleggingen plaats grepen,
en clan wan)leer het militair gerechtshof,
op bescheiden oorclelende, de regelmatigheicl moest nagaan van de procedure
welke te voren werd gevoercl en cleze van
het bestreden vonnis, op gevaar de gebreken er van over te nemen : ·
Overwegende clat de processen-verbaal
van cle terechtzitting van de krijgsraad
de in het miclclel aangehaalde vermelcling
behelzen;
·
Overwegende dat het vonnis a quo, na
cle opsomming cler leclen- van cle krijgsraacl, het volgencle vermeldt : « Gezegcle
officieren, aangeduid krachtens uitloting
gedaan te Doornik op 31 December 1945,
en die de eecl afgelegd hebben overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 van
de wet van 15 J uni 1899 ,, ;
Overwegencle dat deze vermelclingen
Yolcloende zijn ;
Overwegende, inclerclaad, clat, volgens de
bepalingen van artikel 8 van het besluitwet van 26 Mei 1944 en 4 van het besluitwet van 4 Mei 1945, in castt toepasselijk,
de militaire leden cler krijgsraden bij nit~
loting aangecluicl worden voor een zittijcl
van een maand;
Overwegende dat, krachtens artikel 54
van cle wet van 15 Juni 1899, « bij _de
aanvang cler eerste rechtszitting, _waarin
ze geroepen zijn, en op vorclering van de
krijgsaucliteur, cle officieren aangeduicl als
leclen van een krijgsraacl cle navolgende
eed af!eggen )) (volgt de wettelijke tekst
van cle eecl) ;
Overwegencle clat uit deze bepalingen
blijkt clat, hierin verschillend met de
recbtsprekencle jury, die bijzoncler samengestelcl is voor elke v66r het assisenhof
gebrachte zaak, de krijgsraden samengestelcl worden voor een hele zittijd en, clienvolgens, hun samenstelling, de loting van
de officieren aangecluicl om te zetelen en
de eedafiegging van deze laatsten, niet behoren tot cle procedure van een bijzondere
zaak;
Overwegende dat daaruit :volgt dat elke
bundel der beSlechte zaken al cle rechtvaardigingen aangaande de regelmatigheid van deze verrichtingen niet moet behelzen;
Overwegencle dat het rililitair gerechtshof, in deze voorwaarclen, zich met de
hierboven aangehaalcle vermeldingen der
processen-verbaal cler terechtzitting van
de krijgsraacl heeft kunnen tevreden stellen, inclien de regelmatigheid van de samenstelling van deze rechtsmacht v66r het
hof niet betwist was ;
Overwegenc}e clat het miclclel dus niet
gegroncl is ;
Over het derde micldel, schencling van
artikel 114 varr de wet vari 15 Juni 1899

I

-113bevattend titel II van het Wetboek van middel beweert, authentiek vastgesteld is
strafrechtspleging voor het leger, doordat zowel door de processen-verbaal der zithet proces-verbaal der terechtzitting van tingen van het militair gerechtshof, als
het hof zich beperkt bij de vaststelling, door het bestreden arrest, dat de officieren
wat de militaire raadsheren betreft, dat : die in de zaak gezeteld hebben wel deze
« Alvor~ns in .bedlening te treden ze, op waren cUe aangeduid geweest waren door
vordering van de auditeur-generaal, in de uitloting van 25 November 1946;
Overwegencle, inclerdaacl, clat iecler clezer
openbare zitting, de bij artikel 114 van de
wet del. 15 J uni 1899 voorgeschreven eed besclleiden, na de aanduiding van deze
hebben afgelegcl : « Ik zweer eerlijk mijn officieren, llet vol~ende vermeldt : · << de
plichten te vervullen als lid van dit hof, militaire raaclsheren (of « de gezegde o:ffide beraadslagingen geheim te houden, en cieren >>) geroepen om te zetelen volgens
de mannen die voor ons terechtstaan, te (of krachtens) uitloting op 25 November
oorclelen zonder haat, zonder vrees, zon- 1946 gedaan >> ;
.der inschikkelijkheicl, met 1 enkel de wil
En overwegend~) dat de substantiele of
de wet ult te voeren >> ; wanneer de wet, op straf van nietigheid voorgeschreven
·integencleel, boven de vorclering van de reclltsvormen nageleefcl werden en dat de
aucliteur-generaal, de persoonlijke tussen- uitgesproken veroorclelingen overeenkomkomst voorziet van de voorzitter die zelf stig de wet zijn ;
lezing moet geven van een in terrninis bij
B. Yoor zoveel de voorziening gericht is
de wet bepaalde formule, die de volgencle tegen de beslissing op de burgerlijke voris : << Gij zweert eerlijk uw plichten te dering gevelcl :
vervullen als. lid van dit hof, de beraaclOverwegende qat cle aanleggers geen enslagingen geheim te houclen en de mannen
die voor ons terechtstaan, te oorclelen kel bijzoncler nifddel inroepen en dat het
zoncler haat, zoncler vrees, zoncler inschik- Hof er van arubtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziekelijkheicl, met enkel de wil de wet uit
te voeren )), waarop elk cler leclen voor zich ning ; veroordeelt dP a anleggers tot de
·
zelve en de hand opheffe:i:tcle antwoorclt : kosten.
« Dat zweer ik >> :
14 April1947. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·,
Overwegencle clat het miclclel in feite H. Fauquel, voorzitter. - Verslagg.evM,
H. Yitry. Gelijkluidende conclusie,
niet opgaat ;
Overwegende, inderdaacl, clat het proces- H: Janssens de Bisthoven, advocaat-geneverbaal van de openbare zitting van 4 De- raal. - Pleiters, HH. Veldekens en della
cember 1946 vaststelt clat, op de vorclering Faille d'Huysse.
van de substituut van de aliditeur-generaal
en, overeenkomstig artikell14 cler wet van
2° KAMER. 14 April 1947.
15 .Juni 1899, de voorzitter, alvorens over
te gaan tot de behandeling van de zaken,
van de volgende formule lezing heeft ge- 1° FRANSE TAAL- NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- STRAFgeven (volgt de 'tekst van de wettelijke
ZAKEN. - SCHENDING VAN DE WETTELIJKE
formule) en dat elk der militaire leden
VOORSCHRIF1'EN IN 'Ef:N 1\.KTE VAN DE RECHTSvan het hof, rechtstaande en de hand
PLEGING. - LATER OP TEGENSPRAAK GEWEopheffend, geantwoord heeft cc Dat zweer
ZEN ARREST VAN VEROORDELINl1. - NIETIGik ));
HEID GEDEKT.
Over het viercle micldel, schending van
artikel 114 van de wet van 15 Juni 1899 2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT DE SCHENDING
bevattend titel II van het Wetboek van
INROEPT VAN ARTIKEL 7 VAN DE. GRONDWET,
strafrechtspleging voor het leger, doordat
ALSMEDE EEN MACHTSOVERSCHRIJDING.
het bestreden arrest geveld is geweest
MIDDEL GESTEUND OP EEN VERMELDING VAN
door een kamer samengesteld uit militaire
HET ZITTINGRLAD VASTSTELLENDE DAT DE
leden van wie de eenzelvigheid niet zeker
RAADSMAN VAN DE VERDACHTE GEWEIGElW
is bij gebrek aan vermelding van hun
HEEFT TE VERKLAREN OF HIJ DOOR DEZE
voornaam, zowel in cle processen-verbaal
LAATSTE OF VAN AMRTSWEGE WERD AANGEcler terechtzitting als in'het arrest zelf, en
STELD. - AFWEZIGHEID IN DE STUKKEN VAN
dat het niet mogelijk is na te gaan of het
DE RECHTSPLEGING VA!j EI.KE AAND)JIDING OMhier werkelijk gaat over de militairen
TRENT DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DEZE WEIaangecluid bij uitloting van 25 November
GERING WERD GEDAAN, - MIDDEL MIST IN
1946, die zelfs bovendien slechts de beginFEITE.
letter van cle voornaam van belanghebbenden bevat zonder clat het mogelijk weze te 3° RECHTERLIJKFJ INRICHTING,.
MILITAIRE RECHTSMACHTEN. - SAMENSTELbepalen welke werkelijk hun voornaam
LING VAN DE ZETEI.. - UITLOTING VAN DE
e.Q., dienvolgens, hun persoonseenzelvigMILITAIRE I.EDEN. - BEWIJS.
heid is :
4° RECHTBANKFJN. - STRAFZAKEN.
Overwegende dat het midclel insgelijks
MACHT VAN DE RECHTSPREKENDE MACHT.
in feite niet opgaat;
VORDERINGEN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE
Overwegende dat, in sti-ijd met wat het
VERRR., 1947~ - 8
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OP DE TERECHTZITTING. VoRDERINGEN DIE
HET RECHT OP HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE NIET BEPERKEN NOCH DE
RECHTSPREKENDE MACHT BINDEN.

1° De niet-igheid, voortvloeiende uit de
schencUng, in een akte van cle 1·echtsple,
ging, van de wetteUjlce voonch'l'ifte·n betrejfencle het gebntUc cle1· talen in ge1'echtszalcen, is geclelct cloo1· een later op
tegenspraalc gewezen arTest van veroordeling (1). (Wet van 15 Juni 1935, arti-

kel 40.)
2o lliist feiteU.ilce gronclslag, het micldel dat
· cle schending inroept van a1·tilcel '"I van
cle Gmnclwet, al.smede een machtsoversclwifding, en clat is gestettncl op een
ve1·melding van het zittingblacl vaststellende clat cle raadsman van cle ve1·dachte
heeft geweige1·d te ve1·Jcla1"en of hif door
deze laatste of van . ambtswege we1·d
aangestelcl, dan wanneer noch het vonnis, noch enig stu.lv van cle reohtspleging
· aand1tidt in wellce omstand·igheden die
weige'l'ing we1·cl 'ltitgeiwacht.
go De vaststelUng, in het zitt-ingblacl e.n in
het vonnis of het an·est van een militair
rechtscollege, clat cle militai1·e leclen van
clit college door 'ltitloting we1·clen geroe- ·
pen om te zetelen, met aancl1tiding 'IJan
fle Tlat1tm van cle qtitloUn,q, maalct, bij
ontstentenis van betwisting v66r de
1·echte1· over cle grand omt1·ent cle wettelijlcheicl van clie nitloUng, het bewijs
nit van de 1·egelmatighe·icl van die ,;m·'l'ichting (2),
·
4° De vm·deringen op de te1·echtzitUng genomen door het operhbaar ministerie beperlcen zijn 1·echt op hager be1·oep n·iet
en binclen de rechtsprelcende macht
niet (3).
(MONNOYER, T. SEEUWS.)
ATIREST.

HiiJT HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 10 Januari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende tf.')
Brussel;
I. Aangaande de voorziening tegen de
beslissing op de publieke vorde:dng gewezen:
· ·, ·
Over het eerste middel, schending van
(1) Vaste rechtspraak. Zie o. m. verbr.,
8 Augustus 1946 (Arr. Jfe,·bi'., 1946, biz. 2·79;
Bull. en PASIC., 1946, I, 307); 17 Februari 1947,
zie hoger, blz. 42 (Bull. en PASIC., 1947, I, 5'8).
(2) Zie het voorgaand arrest en de nota's 2
en 3.
·
3) Omtrent het voorbehoud gemaakt in· het
arrest betreffende het besluit-wet van 10 November 1945, zie verbr., 18 November 1946
(Arr. Ye1·br., 1946, blz. 393; Bttll. en PASIC.,
1946, I, 427).

artikel 7 der Grondwet en van de wet van
15 Juni 1935 betreffende het gebruik der
taleu in gerechtszaken, doordat het proces-verbaal der op 8 Mei 1946 door de
.krijgsraad gehouden zitting niet verme'ldt
dat de raadsman van de burgerlijkfi) partij
zich in het Frans heeft uitgedrukt, taal
cler rechtspleging :
Overwegencle (lat, in d(~ veronderstelling dat. clit verzuim een nietigheid zou
kunnen meclebrengen, deze geclekt is door
het arrest van veroordeling, op tegenspraak geveld, en zelf niet aangetast 1loor
nietigheid voo,rtvloeiend uit de niet-naleving van de wet op het gebruik der talen
in gerechtszaken (art. 40 van de wet van
15 Juni 1935) ;
J
Over het tweede middel, schending van
artikel 7 der Grondwet, machtsoverschrijcling gepleegd hetzij door de voorzitter,
hetzij (loor de griffier van de krijgsraad,
dpordat hetzelfde. proces-verbaal der terechtzittil\g del. 8 Mei 1946 vaststelt dat
de raa(lsman ·van eiseres geweigerd heeft
te verklaren of hij door deze gekozen of
van ambtswege aangeduid werd :
Overwegende dat, llOCh het vonnis a quo,
noch enig ander stuk waarop het Hof acht
kan slaan, de omstandigheden aanduidt
waarin deze weigering geclaan ·werd, of
het ten g·evolg·e is van een interpellatie en,
in bevestigend geval, uitgebracht (loor de
voorzitter, de krijgsauditeur, de griffier,
cle burgerlijke partij of haar raadsman;
Overwegende dat het in deze voorwaar(len onmogelijk is, in de enkele vermelding
van het iJroces-verbaal, een reden te vin(len van het in het middel bevat bezwaar;
clat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, schending van
artikelen 7 en 8 der Grondwet, doordat
het vonnis a qud en het bestreden arrest
geveld werden zonder dater in het dossier
een proces-verbaal bestond dat vaststel(le
dat de officieren, die de zetel samenstellen, bij ·uitloting waren bekh!ed geweest
met het recht om te oordelen, en zonder
dat het voor de verdediging mogelijk was
geweest de regehnatigheicl van d~ samenstelling van de ...111etel na te gaan :
Overwegende, wat betreft de samenstelling van de krijgsraad, dat het procesverbaal der zitting del. 8 Mei 1946, na de.
aanduiding der leden van de krijgsraad,
op de kant het volgende vermeldt : « de
heren olfficieren, leden van de krijgsraad
zijn, volgens uitloting gedaan op 24 April
1946, geroepen om te zetelen >> ; .
Overwegende dat het proces-verbaal van
de terechtzitting van het militair gerechtshof dd. 10 J anuari 1947 insgelijks vermeldt dat de heren officieren van het hof,
ingevolge uitloting gedaan op 23 December
1946, geroepen zijn om te zetelen; dat er
bij (le rechtspleging, bovendien, eeii door
de grbffier van het hof voor eensluidend
getekende kopij is gevoegd van het pro-
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ces-verbaal van de u,itloting van 23 December 1946 waardoor deze olfficieren aangequid werden ;
·
Overwegende, eindelijk, dat de uitgiften
van bet von'Ilis a q·uo en van het bestreden
arrest beide vermelden dat de officieren,
leden van de krijgsraad en van bet militair gerechtshof krachtens de uitlotingen,
respectievelijk gedaan op 24 April en
23 December 1946, geroepen werden om te
zetelen;
·
Overwegende dat, de wettelijkheid van
de uitloting v66r de rechter over de grond
niet betwist geweest zijnde, de regelmatigheid van deze verrichtiiJ.gen bewezen is
door de in de hierboven ontlede bescheirlen behelsde Vf1Ststellingen ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over bet vierde middel, ·schending van
artikel 7 der Grondwet en van de wetten
op de strafrechtspleging v66r de militaire
rechtsmachten, doordat bet bestreden arrest het boger be1;oep van bet openbaar
ministerie ontvankelijk heeft verklaard,
dan wa,nneer de krijgsraad ami zijn conclusies recht . had gedaan, en doordat
bet militair gerechtshof de uitgesproken
straf met een jaar heeft vermeerderd,
wanneer de auditeur-generaal slechts de
bevestiging van bet vonnis had gevorderd:
Overwegende dat, daar bet openbaar
. ministerie niet beschikt over de publieke
vor~lering eens dat deze is ingespannen,
de vorderingen welke bet neemt ter terechtzitting, noch- zijn recht op boger beroep zouden kunnen beperken, noch de
rechtsprekende rechtsmacht binden;
Dat de uitzondering op deze regel gebracht door bet besluit-wet van 10 November 1945, in cas~t, niet van toe passing is ;
Dat bet middel in rechte niet opgaat;
. En, overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Aangaande de voorziening gericht
tegen de beslissing geveld op de burgerlijke' vordering :
. Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel aanvoert en dat bet Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwe~·pt de voorziening; veroordeelt de eiseres tot de
kosten.
14 April1947.- 2e kamer.- Voorzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Vitry. G-elijklltidende conclusie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - lNBREUK OP ARTIKEL 121, ·ALINEA 4, VAN HET S~L'RAFWETBOEK,
GEWIJZIGD DO.OR DE WET VAN 13 DECEMBER
1944. - VERBERGEN VAN INCIVIEKEN. BEGltiP.
Het ve1·be1·gen van de vervolgde persone1i,
bedoeld bij a1·tikel 121. alinea ;,, van het
Stratwetboek, gewijzigd bij artikel 1
van ,de wet van 13 Decembe1· 1944.• onderstelt dat cle vm·bo1·gen pe1·sonen persoonlijk het voorwerp ttitmalcen van
stratve1·volgingen op grond van een van
de misd1·ijven · voo1·zien in die wetsbepaling.

(BASTIN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op · bet bestreden
arrest, op 30 Januari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Over bet enig middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, en van artikel 121 van het Strafwetboek, gewijzigd
bij de wet. van 13 December 1944, doordat
bet bestreden arrest, dat eiseres veroordeelt hoofdens bij name aangeduide personen verborgen te hebben, waarvan ze
wist dat ze wegens inbreuk op artikelen 113 en 117 van bet Strafwetboek
vervolgd waren, beslist dat de.ze personen
nit dien hoofde vervolgd waren omdat omzendbrieven uitgaande van de a'uditeurgeneraal ertoe strekten de personen, die
deel uitmaakten van bet Duits leger, te
doen opsporen en aanhouden, wanneer
dergelijke omzenrtbrieven geen door bet
Wetboek van strafvordering bedoelde
rechterlijke •titel tot vervolging· uitmaken:
Overwegende dat bet bestreden arrest
vaststelt dat eiseres de in de dagvaarding
opgesomde « legionnairen Jl verborgen of
doen verbergen heeft;
Overwegende dat eiseres v66r het militair gerechtshof betwist heeft dat de in
de betichting ·bedoelde personen, toen ze
deze zou verborgen hebben, vervolgd zouden geweeilt zijn;
Overwegende dat de vervolgde personen,
wier verberging bij artilrel 121, vierde
alinea, van bet Straf,wetboek gestraft
wordt (wet van 13 December 1944), deze
zijn tegen welke de openbare vordering
in beweging is gesteld of ingespannen ;
.Overwegende d,at bet bestreden arrest
het aangehaald verweermiddel verwerpt,
om de reden, enerzijds, dat cc de omzendbrieveiJ. van de auditeur-generaal del.
18 October 1944, 9 Januari 1945 en 27 Mei
1946, ertoe strekken de personen cUe deel
uitmaakten van het Duits leger te doen
opsporen en aanhouden J> en, anderzijcls,

-: 116
voo1· de gehele vergoeding waMtoe hun
« dat derg·elijke akten, uitgaande van
aangestelde we1·cl ve-roo1·deeld wegens
de auditeur-generaal, die (le hoedanigeen rnisdrijf tegen de ttitwendige 1Jeibeid bezit de openbare vordering nit te
!i.gheid vcm cle Staat.
oefenen, vervolgingsdaclen uitmakeii tegen
een wel bepaalde reeks enkel'ingen )) ;
Overwegende clat, bij gebrek aan nadere
(BOSSHARD EN CONSOORTEN, T. BELGISCHE
1
bepalingen, cleze motieven van bet arrest
S'l'AAT.)
bet punt onzeker laten. te weten of de ,
indivicluen clie eiseres beticht was verborARREST.
gen te hebben, persoonlijk het voorwerp
uitmaakten van strafvervolgingen op voet
RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
van artikelen 113 en 117 van het Strafwet- arrest, op 30 October 1946 gewezen (loor·
boek; clat het Hof alzo in de onmogelijk- bet 1\!Iilitair Gerechtshof, zetelende te
heicl verkeert de wettelijkheid van de be- Luik;.
slissing van de rechter over de grond,
Over bet enig middel, schending van
aangaancle bet bestaan van clit bestand- artikelen 97 der Grondwet; 123clecies van
deel van de inbreuk op artikel 121, vierde bet Strafwetboek ; 1319 en 1320 van :het
alinea, van bet Strafwetboek en, dienvol- Burgerlijk W etboek, clool'{lat bet bestregen·s, ook de wettelijkheid van de uitge- den arrest beslist heeft clat, volgens
sproken veroordeling na te gaan;
bet verslag aan de Regent, het besluit-wet
Waaruit volgt dat bet 'arrest de in bet van 20 September 1945 de principes van de
middel bedoelde wetsbepalingen heeft ge- verantwoorclelijkbeid
der
aanstellers,
schonden;
·
vastgesteld bij al'tikel 1384 van bet BurOm die redeneil, verbreekt bet bestreden gerlijk Wetboek, niet heeft gewijzigd, en
arrest; beveelt dat onde,rhavig arrest zal daaruit heeft afgeleid dat de aanleggers
overgeschreven worden in de registers Bosshard en Schnelle hoofdelijk verantvan bet militair gerechtshof en dat mel- woordelijk waren onder elkander en burding er van zal gemaakt worden op de gerlijk vernntwoordelijk met de_ betichte
kant van de vernietigde beslissing; ver- Barella, voor de som van 1.249.680 frank,
wijst de zaak :riaar het militair gerechts- verschuldigd ten titel van schaclevergoehcif anders samengesteld ; kosten ten laste cling aan de Belgische Staat, clan wanneer
van de Staat.
voormeld artikel 123clecies, § 2, bepaalt
dat de leclen van alle handelsverenigingen,
14 April1947.- 2e kamer.- Voorzitte1·,. die geen rechtspersoonlijkheicl bezitten,
H. Fattquel, voorzitter. - Versla_qgevm·, voor de schadevergoeding, geldboete, kosH. , Giroul. - Gelijkhticlende concl~tsie, ten, verbeurdverklaring, teruggave en
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene- geldelijke straft'en hoegenaamd, wegens
raal.
inbreuken op de bepalingen van boofdstuk II, titel I, boek II, van bet Strafwetboek, slechts persoonlijk aansprakelijk
zijn ten belope. van de sommen of waarden
2e KAMER. - 14 April 1947.
die de verrichting hun opgebracht heeft :
Overwegende dat de wetgever, door de
VERANTWOORJ)ELIJKHEID BUITEN bepaling van artikel 123decies , van' bet
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
Strafwetboek, gewild heeft, zoals bet verVERANTWOORDELlJKREID VAN DE AANSTELLER. slag nan de Regent het uitdrukkelijk zegt,
- ARTIKEL 123clecies VAN RET STRAFWET- dat in geval van vervolgingen tegen een
BOEK,.- BEPALING WELKE DE VERANTWOOR- vennoot wegens inbrenken op de bepalinDELIJKREID VAN DE AANSTELLER, VOORZlEN BIJ gen van hoofdstuk II, titel I, boek II,
ARTIKEL 1384 VAN RET BURGERLIJK WET- van het Strafwetboek, deze zich "niet
BOEK GEENSZINS BEPERKT. - VEROORDELING alleen zou moeten verantwoorden voor de
TOT SCRADELOOSSTELLING; WEGENS EEN MIS~ burgerlijke gevolgen van zijn medewerDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE, VEiLIGREID VAN king, terwijl zijn medevennotel;l ongeDE STAAT DOOR EEN AANGESTELDE ..VAN DE L)l:- stoorcl zouden blijven genieten van de
DEN VAN EEN HANDELSVERIENIGING '·nlE GEJ;.'N winst die zij door zijn medewerking hebRECRTSPERSOONLIJKREID BEZIT. - VENNOTEN ben verkregen ;·
BURGERLIJK AANSPRAKELIJK TOT BELOOP VAN
Dat aldus, zoals het bestreden arrest het
DE GERELE VERGOEDING.
aanneemt, bet besluit-wet van 20 September 1945 de verantwoordelijkheid der aanA1·tilcel 123decies van het Stratwetboek
(besluit-wet van 20 September Hl45, arti- stellers voor cle gevolgen van de feiten
kel 2) bepe·1·kt ,qeenszins cle b~wgerlijlce van hun aangesteWen, zoals clie verantwoordelijkheicl blijkt nit artikel 1384 van
aanspmlcelijkheicl van de aanstellm·, zoals cleze blijlct uit artikel 1384 van het bet Burgerlijk Wetboek, in niets heeft
wil1en beperken;
·
B~wge1·lijlc Wetboelc.
,
Dienvolgens zijn de leclen van een hanclelsOverwegende dat Barella, volgens de
vereniging, die geen 1·echtspersoonUjlcniet bestreden vaststellingen van het arheicl beZ'it, burgerlijk aanspmkelijlc
rest, de aangestelde was v:an de nanleg-
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vennoten van de feitelijke vereniging « Le
Plancher Tubacier >> ;
Dat het · bestreden arrest aldus terecht
de aanleggers burgerlijk veranhvoordelijk
verklaard heeft voor de gehele schadevergoeding welke Barella, in die hoedanigheid, wordt tei1 laste gelegd;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Aangaande. de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, << Les beto:o.s de Flawinne >> :
Overwegende dat geen middel tot sta-,
ving van de voorziening is ingeroepen en
dat het Hof. er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de aanleggers tot de
kosten.
14 April1947. - 2° kamer.- Voorzitte1·,
H. Fau(Juel, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Demoulin. ·- Gelijlcluidencle conclttsie,
, H .•Tanssens de Bisthoven, advocaat-gene.
raal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERKEER. - . KRUISING VAN WEGEN. BESLISSING DIE DE VERKEERSVOORRANG TOEKENT AAN
DE GELEIDER VAN EEN VOERTUIG ZONDER HET
KARAKTER TE BEPALEN VAN lEDER VAN DE
TWEE WEGEN DIE ELKAAR KRUISEN. GEBREK AAN REDENEN:

Is niet ten genoegen van 1·echt gemotiveenl, cle beslissin(! die, om te bepalen
welke van de tu1efi ur;:leiders van voertuigen geniet van cle. verkeersvom-rang1
op een kntising, slechts het ka1·alcter
vaststelt van een ·van de twee wegen clie
ellcaa1· lcruisen (1).
(WILFORD, T. LAZARE.)'
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 October 1946 gewezen
door de Rechtbank vaiL eerste aanleg te
Brus.sel, zetelende in graad van hager beroep;
Over het derde middel, .schending van
ar:tikelen 97 der Grondwet, 54 en 55 van
het koninklijk besluit van· 1 Februari 1934
betreffende de verkeerspqlitie, doordat de
rechtbank, na de in de eerste twee middelen bestreden redenering te hebben vast-

gesteld, beslist « dat eiser Lazare dienvolgens van de voorrang van doorgang genoot >>, zonder zijn beslissing wettelijk te
motiveren:
Overwegende dat de betichte Lazare
vrijgesproken werd en de burgerlijk verantwoordelijke partij Dirickx buiten zaak
werd gesteld om de enige reden dat de
door de eiser gevolgde weg altijd wettelijk secundair is en dat het, dienvolgens,
Lazare is die van de voorrang van doorgang genoot;
Overwegende dat deze reden slechts afdoende zou zijn wanneer, anderzijds, zou
vastgesteld worden nat de door Lazare gevolgde baan ook niet wettelijk aangezien
wordt als secundair, vermits, indien ze clit
karakter had, de voorrang toekwam aan
aanlegger die van rechts kwam;
Overwegende dat, bij gebrek aan deze
vaststelling, de bestreden beslissing noch
op voldoende wijze gemotiveerd, noch wettelijk gerechtvaardigd is; dat ze de in
het middel aangeduide bepalingen schendt;
Dat door de aanneming van dit middel,
de behandeling van de twee andere van
belang ontbloot wordt;
·
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerders tot
de kosten ; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
zetelende als rechter in hager beroep.
14 April1947. - 2" kamer. - Vom·zitte1·
en ve1·slaggever, H. Fauquel, voorzitter.
Gelijklttidende conclu.sie, H.· Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJNEN. STRAFZAKEN. -ARREST DAT
.ENKEL EEN VERZET ONTVANKELIJK VERKLAART
EN DE ZAAK VERWIJST NAAR EEN ANDERE TERECHTZITTING. VOORZIENING INGEDIEND
VOOR RET EINDAR·REST. 0NONTVANKELIJK.

Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening ingediend, voor het eindaTrest, tegen een a1·1·est dat enkeZ een dom· de veTdachte
gcdaan VI:WZet ontvanlcelijk verklaa1·t
en de zaalc ve·rwijst naar een lateTe te1"echtzitting om · ove1· de gmncl te ple-iten. (Wetb. strafvord., art. 416.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, T. PIQUET.)
ARREST.

(l) Zie verbr., 3 Februari en 2() Octoher 1936
(Bull. en PMnc., 1936, I, 14() en 392, 3').

HET HOF ; - Gezien de bestreden beslissing, op 7 Januari 1947 gewezen door

-118Hof van beroep te Brussel, zetelencle in.
correctionele politiezaken, cld. 11 .Januari
1941, waarbij zij werd schulclig verklaarcl
om, als clacler of mecleclacler, in het arronclissement Brussel, in de loop van J:uli
1938, vruchtafclrijving te hebben gepleegd
op Catherine J\11 ... , die claarin toestemcle,
en waarbij zij hoofdens clit feit veroorcleeld wercl tot een gevangenisstraf van
clrie jaar en een gelclboete van 100 frank,
waarbij zij insgelijks schulclig wercl verklaarcl om, in de loop van Juli 1938, bij
gezegcle M ... , een som van 500 frank bedrieglijk weggenomen te hebben en waarbij zij wegens clit feit veroorcleelcl' werd
tot een gevangenisstraf va)l drie maanden
en een gelclboete van 26 frank ;
Overwegende clat dit arrest in kcacht
van gewijscle is gegaan ;
Overwegende dat eiseres op 9 Februari
1943 reeds een verzoek had ingediend
strekkencle tot hetzelfde doel; dat een arrest van dit Hof del. 14 Februari 1944 die
14 April1947. - 2° kamer. - TToqrzitter·,
aanvraag heeft ontvangen en bevolen dat
H. Fauquel, voorzitter. - TTerslaggever·,
het Hof van beroep te Luik nopens de
H. Giroul. - Gelij7ol~tiden4e concl~tsie,
aangeharnlde feiten een onderzoek zou inH. Janssens de Bisthoven, aclvoc:;tat-gene- stellen (1) ;
raal.
Dat, wijl 'eiseres, boven de door· het arrest del. 14 JJ'ebruari 1944 aangenomen feiten, v66r het Ho:( van beroep te Luik
nieuwe feiten had voorgesteld, clit laatste
2 6 KAMER. 14 April 1947.
op 15 April 1946, een arrest van schorsing
HERZIENING. - NIEUW FElT. - VER· velde, om de gebeurlijke samenvoeging der
ZOEK ONTVANGEN EN VERWEZEN NAAR EEN·HOF twee rechtsplegingen van herziening toe
VAN BEROEP VOOR ONDERZOEK. - lNDIENEN te laten;
VAN EEN NIEUW VERZOEK WAARBIJ ANDERE •
Overwegende dat de veroorcleelcle, tot
;'EITEN WORDEN AANGEVOERD. - 0NTVANKE- staving van haar nieuw verzoek, aanvoert
LIJK~ - VERWIJZING NAAR HETZELFDE HOF
clat het bewijs van haar onschuld insgeVAN BEROEP VOOR ONDERZOEK.
lijks schijnt te volgen uit zekere feiten,
clie zich bij de reeds aangenomen feiten
TV arvneer· een ver·zoe lc tot hm·ziening, inge(liend 01Jereen7comstig ar·tilcel 443, 3°, •pan voegen en die zich voorgedaan hebben
het W etlioek van skatvor·deTing (wet sedert haar veroordeling, alsook uit omvan 18 Juni 1894), wer·d ontvangen en stancligheden die zij niet in staat was te
venvez·en naar een hot van liemep voor· bewijzen ten tijde van het geding en die
ondm·zoek, lean de aanvrager, ter·wijl de de bestancldelen zouclen uitmaken. welke
door artikel 443, 3°, van het Wetboek van
zaalc aanhangig is v66r (Ue t·echtsmacht, strafvorclering,
gewijzigd bij de wet van
een nimtw ver·zoeksclwitt, gestcitnd op
dezeltde wetsbepaling en waar·in ander·e 18 Juni 1894, worden vereist, om de herziening van haar veroorcleling toe te
teiten worden ingeroepen, indienen bij laten;
· ·
·
het Hot van ver·brekin{f. Indien dit ver·Overwegende
dat
zij
bij
haar
verzoekzoek volcloet aan de wettelijlce vereisten,
wonlt het ontvangen door het Hot en schrift een met redenen omkleed gunstig
ver··wezen voor· onder·zoelc naar· het hot aclvies voegt van drie advocaten bij het
van bemep dat lcennis neemt van het Hof van beroep te Brussel, met tien jaar
inschrijving op de lijst ;
eerste ver·zoelcsohritt.
Gelet op de artikelen 443, 3°, 444 en 445
(ADAM.)
van het Wetboek van strafvordering;
Om .clie redenen, ontvangt de aanvraag
ARREST.
tot herziening; beveelt d(lt het Hof van
beroep te Luik zal overgaan tot een onderHET HOF; - Gezien het verzoek del.
zoek nopens deze vraag ten einde na te
1
20 December 1946, getekencl door J\11 ' Paul gaan of de nieuwe opgesomde feiten, geStruye, aclvocaat bij het Hof van verbre- voegcl bij cleze van het eerste verzoek,
king, door hetwelk de dame Elisabeth afcloende genoeg blijken om tot de herzieAdam, gehuisvest ·te Brussel, ·Ariatole
Francestraat, nr 137, de herziening aanvraagt van een arrest gewezen door het
(1) Bull. en PASIC., 1944, I, 207.
de Correctionele Rechtbank te Luik, zetelende in graad van hoger beroep ;
Over de ontvankelijkheicl van de voorziening :
·
Overwegende clat het bestreclen vonnis,
clat zich erbij bepaalt het verzet ontvankelijk te verklaren, clat door verweerder
wercl ingecliencl tegen het vonnis bij verstek uitgesproken op 12 November 1946, en
de zaak naar een latere terechtzitting te
verschuiven 'om over de grond te worden
gepleit, geen eincle stelt aan de vervolging
en niet over de bevoegclheid is gewezen;
Dat cleze beslissing, krachtens artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, slechts vatbaar is voor verhaal in
verbreking na het eindvonnis of arrest;
dat de voorziening v66r cleze ingediend,
niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, · verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.

1
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ning over te gaan ; behoudt de kosten
_voor.
14 April1947. - 2• kamer. - Vom·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve!'slaggeve!',
H. Giroul. - Gelijlcluidende concl~1.sie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal. '
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1 o VERNIELING VAN BUNDELS.
STRAFZAKEN. - REGELING VAN R.ECRTSGEBIED. - ARREST DAT EEN BESCRIKKING VAN
DE HAADKAMER TE NIET DOET EN DE ZAAK
VERWIJST NAAH DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. ~ MINUUT VAN RET ARHEST
VERNIELD DOOR BRAND. - GEEN UITGIFTE OF
AUTHENTIEK AFSCHRIFT ER VAN. - WEDER
OPMAKEN VAN DE MINUUT OP VORDERING VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL.
2° BEWIJS. - DooR BRAND VERNIELDE MINUUT VAN EEN .AR.HEST. - GEEN UITGIFTE OF
AUTRENTIEK AFSCRRIFT ER VAN. - BEWIJS
VAN RET BESTAAN EN VAN "E I!<ROUD VAN HET
ARREST. - BEWIJS DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN.
1o W annee!' de' minuut van een ar!'est tot
1·egeling van !'echtsgebied, waa1·bij een
beschikking van de raadkamer woTdt te
niet gedaan en de zaalc wo!'dt ve!'wezen
naa1· de lcame!' van inbeschuldigingstelUng, ve1·nield we1·d. dOO!' b!'and VOO!'alee!'
de kame!' van inbesch~tldigingstelUng
u-itspraalc heejt gedadn, en e!' noch nitgijte noch a~tthentiek ajschrift. van het
a1-rest bestaat, maaJct het Hof van ve1·b1'eking, op de vorde1·ing van de 111"0c~t•·eur-genemal, zijn an·est wede1· op (1).
2° W annee!' de min~mt van een an·est
we!'d vm·nield rloor b!'and en er noch
~titgijte noah, aitthentielc ajsch!'ijt van
bestaat, mag het bestaan en de inhoud
van het an·est worden bewezen dom· a.lle
rechtsmiddelen {2). (Burg. Wetb., arti-

kelen 46 en 1348, 4°.)
'

{DUMEUNIER.)
ARREST.
HET HOF ; -,.--- Gelet op de vordering
tot het Hof dd. 25 Januari 1947, uitgaande
van de heer Procureur-Generaal en luidende als volgt :
<< Aan de Heren Voorzitter"en Leden der
tweede kamer van het Hof van verbreking,
>> De
ondergetekende Procureur-Generaal heeft de eer U te kennen te geven · :
>> Dat,
op verzoek tot regeling van
(1) en (2) Zie verbr., 2 December 1946 (A•·r.
T'erb?'., 1946, biz. 422; Bull. en PAsrc., 1946,

I, 455). .. .

'

.

rechtsgebied uitgaande van de ProcureurGeneraal bij het Hof van beroep te
Brussel, het Hof, bij arrest dd. 3 April
1944, de op 13 April 1943 door de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen in zake Alexander Dumeunier gewezen beschikking heeft vernietigd
en de zaak naar de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Brussel heeft verwezen ;
>> Dat het dossier van deze procedure
op 3 September 1944 vernield werd door
de brand van het .Justitiepaleis te Brussel
wanneer de. kamer van inbeschuldiging:
stelling nog niet gestatueerd had;
>> Dat de minuut van het arrest van
3 April 1944 door dezelfde brand vernield
werd en dat er noch een uitgifte noch een
authentieke kopij van bestaat;
.
>> Dat, om het Hof van beroep te
Brussel, Kamer van inbeschulcligingstelling, toe te laten te statueren, het arrest
del. 3 April 1944 weder dient opgemaakt;
>> Dat, bij analogische toepassing van
3:~tikelen 46 en 1348, 4°, van het BurgerlrJk Wetboek, het bestaan en de inhoud
van deze beslissing door alle rechtsmiddelen lnmnen bewezen worden ;
· >> Dat het arrest waarvan sprake in zijn
geheel gepubliceercl is geweest in het B1tlletin des arn9ts de la cowr de cassation

jaar 1944, bladzijde 296, tweecle kolom e~
bladzijde 297, eerste kolom; clat cleze 'publicatie kan aangezien worden als een
trouwe reprocluctie van het vernielcl arrest;
·
>> Dm clie reclenen, vorclert cle ProcureurGeneraal clat h,et aan het Hof behage zijn
arrest van 3 April 1944 wecler op te maken
als volgt :
>> Gelet op het verzoek tot regeling van
rechtsgebied, op 22 Februari 1944 door cle
Procureur-Generaal bij het Hof' van be1'oep te Brusse~ ingecliend ;
>> Overwegencle clat Alexander Dumeunier, bij beschikking van de Raaclkamer
cler Correctionele Rechtbank te Bergen
cld. 13 April 1943, naar de 'Correctionele
Rechtbank van cleze zetel verwezen werd
wegens vrijwillige slagen aan Victor Demaret, .met voorbedachte raad, slagen clie
Ran Victor Demaret een tijdelijke onbekwartmheid tot persoonlijke arbeicl hebb.en v.eroorzaakt ;
>> Overwegende
dat cle Correctionele
Rechtbank te Bergen, bij voimis op
15 Ji:lni 1943 op tegenspraak gewezen cle
betichte veroordeeld heeft tot een ge~an
genisstraf van twee jaar en een gelclboete
van 100 frank, gebracht op 700 frank of een
, maancl vervangende gevangenisstraf, en,
uitspraak cloende op de conclusies van cle
burgerlijke partij Victor Demaret cle betichte veroordeelcl heeft haar een ~om van
6.028 fr. 50, plus een som van 30.000 frank
te provisionelen titel te betalen; · clat cle
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rechtbank, voor het overige, drie deskundigen heeft aangeduid, die als opdracht
l'JUllen hebben de gedeeltelijke werkonbekwaamheid vast te stellen waaraan de
burgerlijke partij lijdt; dat, op hoger beroep van betichte en van het openbaar
ministerie, het Hof van beroep te Brussel,
bij arrest del. 2 April. 1943, dokter Beudin
uit Bergen'heeft aangeduid, met opdracht
te zeggen of de aan de burgerlijke partij
toegebrachte slagen een ongeneesbaar
schijnende ziekte, hetzij een bestendige
onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid,
hebben veroorzaakt; dat het Hof van beroep te Brussel, bij arrest op 29 November 1943 op tegenspraak gewezen, vaststellencl dat nit het door het hof bevolen deskuncligenonclerzoek is gebleken dat de met
voorbedachte raad toegebrachte slagen
een bestenclige onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt, zich
onbevoegd heeft verklaarcl om n;den dat
cr in de zaak geen bevelschrift van <le
· raadkamer bestaat waarbij het misdrijf
gecorrectionaliseerd wordt;
ll Overwegende dat het bevelschrift van
de raaclkamer cld. 13 April 194~ en het arrest van het hof van beroep del. 29.November 1943 in kracht van gewijsde l'lijn gegaan en clat nit hun tegel).strijdigheicl een
geschil van rechtsgebiecl is ontstaan clat'
de gang van het gerecht belemmert en
clat er aanleicling bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
'
ll Overwegende dat nit de aan het Hof ·
overgelegcle stukken schijnt voort te ,
vloeien dat de aan de burgerlijke partij :
vrijwillig toegebrachte slagen een besten-'
dige onbekwaamheid tot persoonlijke ar- ,
beicl hebben veroorzaakt ;ll Overwegende clat, luidens artikel 400
van bet Strafwetboek, de straf deze zal :
zijn van de opsluiting indien de toegebrachte slagen een bestenclige onbekwaamheicl tot persoonlijke arbeid hebben ver-i
oorzaakt en er voorb.edachte raad be- ,
stoncl; clat het feit, waarvoor Dumeunier
terecht staat, dus een misdaacl uitmaakt,
en dat de raadkamer hem naar de correc-.
tionele rechtsmacht slechts kon verwijzen :
door te zijnen gunste verzachtende omstandigheden· aan te nemen, ·wat ze niet '
geclaan heeft;
ll Om die redenen, het Hof, het rechtsgebiecl regelencle, vernietigt het bevelschrift van de Raadkamer van de Rechtbank te Bergen dat op 13 April 1943 in,
zake van verweerder . wercl gewezen; beveelt dat onderhavig arrest- zal overgeschreven worden op de registers van de
Rechtbank van eerste aanleg .te Bergen
en dat melding er vai1 zal gemaakt worden op de kant van de vernietigd,e beslissing ; verwijst de zaak naar de Kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
va:ti beroep te Brussel.

\

ll

Brussel, de 25 Januari 1947;
N amens de Procureur-Generaal,
de Advocaat-Generaal,
(get.) R. JANSSENS DE BISTHOVEN. ll

De in de voormelde vordering opgegeven
reclenen aannemende, maakt zijn arrest
del. 3 April 1944 weder op als volgt :
HET HOF ; - Gelet op het verl'loek tot
regeling van rechtsgebied, op 22 Februari
1944, eloor de Procureur-Generaal bij bet
Hof van beroep te Brussel ingecliencl ;
Overwegende dat Alexander Dumeunier,
b.ij beschikking van de Raadkamer cler
Correctionele Rechtbank te Bergen del.
13 April 1943, naar de Correctionele Recht-bank van del'le zetel verwezen werd wegens vrijwillige slagen aan Victor Demaret, met voorbedachte raad, slagen die
aan Victor Demaret een tijdelijke onbekwaambeid tot persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Bergen, bij vonnis op 15 Juni 1943
op tegenspraak gewezen, de beticbte veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf
van twee jaar en een geldboete van 100 fr.,
gebracht op 700 frank of een maand vervangende gevangenisstraf, en, uitspraak
doencle op de conclusies van de burgerlijke
partij Victor Demaret, de betichte veroordeeld beeft haar een som van 6.028 fr. 50,
plus een som vmi 30.000 frank te provisionelen titel te betalen; dat de rechtbank,
voor bet overige, drie deskundigen heeft
aangecluid, die als o'pdracht zullen hebben
de gecleeltelijke werkonbekwaamheid vast
te stellen waaraan de burgerlijke partij
lijclt; dat, op hager beroep van beticbte en
van het openbaar ministerie, het Hof van
beroep te Brussel, bij arrest del. 2 April
1943, dokter Beudin uit Bergen heeft aangeduicl, met opdracht te zeggen of de aan
de burgerlijke partij toegebrachte slagen
een ongeneesbaar schijnende ziekte, hetzij
een bestendige onbekwaamheid /tot persoonlijk arbeicl, hebben veroorzaakt; dat
het Hof van beroep te Brussel, bij arrest
op 29 November 1943 op tegenspraak gewezen, vaststellend dat uit het door het
hof bevolen deskundigenonclerzoek is gebleken dat de met voorbeclachte raacl toegebrachte slagen een bestenclige onbekwaamheicl tot persoonlijke arbeicl bebben veroorzaakt, zich onbevoegd beeft verklaard
om reden clat er in de zaak geen bevelschrift van de raadkamer bestaat waarbij
het misclrijf gecorr~ctionaliseercl wordt ;
Overwegende dat het bevelscbrift van
de raadkamer del. 13 April 1943 en het arrest van het Hof van beroep del. 29 November 1943 in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
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(BOITTE.)
een geschil van rechtsgebied is ontstaan
dat de ·gang van het gerecht belemmert
en dat €r aanleiding bestaat tot regeling
ARREST.
van rechtsgebied;
RET HOF ; - Gelet op . het bestreden
Overwegende dat uit de aan het ·Hof
overgelegde stukken schijnt voort te · arrest, op 4 Juli 1946 door het Hof van
vloeien dat de aan de burgerlijke partij beroep te Brussel gewezen ;
vrijwillig toegebrachte slagen een besten- · Over het enig middel, schending van
dige onbekwaamheid tot persoonlijke ar- artikelen 97 en 107 der Grondwet; van
beid hebben veroorzaakt;
artikel 1, nrs 4 en 5, van de wet van
Overwegende dat, luidens artikel 400 20 Maart 1945, waarbij aan de Koning,
van het Strafwetboek, de straf deze zal voor een beperkte ·duur, buitengewone
zijn van de opsluiting, indien de toege- machten worden toegekend, van artikebrachte slagen een bestendige onbekwaam- len 2, 2°, en 4 van. het besluit-wet van
h_eid tot persoonlijke arb.eid hebben ver- 19 September 1945 betreffende de epuratie
oorzaakt en er voorbedaqhte raad be- inzake burgertrouw, doordat het bestrestond; dat het feit, waarvoor Demeunier den arrest ten OJ;lrechte beslist heeft dat
terecht staat, dus een misdaad uitmaakt het besluit-wet van 19 September 1945 weten dat de raadkamer hem naar de correc- telijk genomen werd blnnen de per ken ·van
tionele rechtsmacht slechts kon verwijzen de machten aan de Koning toegekend bij
· door te zijnen gunste verzachtende om- de wet van 20 lVla:ut 1945, artikell, 5o, en
standigheden aan te nemen, wat ze niet dat het enkel feit van toetreding tot zekere organismen het. gesteld verval medegedaan heeft ;
brengt en niet vereist wordt dat de bedrijOm die redenen, het rechtsgebiecl rege- vigheid
van de belanghebbenden tijdens de
lend, vernietigt het bevelschrift van cle vijandelijke
bezetting 's lands belangen
raadkamer van de Rechtbank te Bergen ernstig heeft geschaad, en dat het bestredat op 13 April1943 in zake van verweer- den arrest aan zijn verplichting tot motider wer'd gewezen; beveelt dat onderhavig veren te kort komt met enkel te bewereil :
arrest zal overgeschreven worden in de 1 o dat de epuratie inzake burgertronw beregisters van de Rechtbank van eerste grepen is in de morele wederopbouw van
aanleg te Bergen en dat melding er van het land; 2° dat, in strijd met wat de eerzal gemaakt worden op de kant van de ste rechter geoordeeld heeft, artikel 2, 2°, ·
vernietigde beslissing; verwijst de <~aak van gezegd besluit-wet niet vereist dat de
naar de Kamer van inbeschuldigingstel- bedrijvigheid van de belanghebbende tijling, van het Hof van beroep te Brussel. dens de vijandelijll;e bezetting 's lands belangen ernstig heeft geschaad; 3° dat het
14 April1947. - 2" kamer.- Voo1·zitte1·, besliJit'wet van 19 September 1945 geno,H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·, men is binnen de perken van de wet van
H. Vitry. ,- Gelijkl~tidende conclusie, 20 Maart 1945 en, anderzijds, dat de toeH. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene- passing van artikel 2, 2°, van het beshiitraal.
wet ·van 19 September 1945 niet afhangt
van de voorwaarde dat de bedrijvigheid
tijdens de vijandelijke bezetting ernstig
's lands. belangen heeft geschaad, wat
I 2" KAMER: 14 April 1947.
daarenboven tegenstrijdig is :
Overwegende dat de wet van 20 Maart
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. 1945 aan de Koning, voor een duur van
- EESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945, :;o;es maanden, buitengewone machten heeft
ARTIKEL 2, 2°, - VERVAL VAN DE R•ECHTEN toegekend die hem toelaten, wanneer het
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 123sexies VAN HET nodig en spoedeisend is, bij besluit, 'op
voordracht van de in raad vergaderde miSTRAFWETBOEK. - VoORWAARDEN.
nisters, bepalingen die kracht van wet
hebben te verordenen, namelijk om
Krachtens artikel 2, 2°, van het besl~tit
's lands zedelijke en stoffelijke wederwet van 19 September 1945 betreffende
opbouw te verzekeren (art. 1, 5°) ;
de ep~watie inzalce btwge1·tro~tw, is het
Dat het besluit-wet van 19 September
verval van de 1·echten voo1·zien bij arti1945 genomen werd bij formele verwijzing
lcel 123sexies van het Stmfwetboek opnaar 5° van artilrel 1 van gezegd<~ wet,
gelopr:n dooT de toet?'eding, in de voo·rbinnen de perken van de aa.u de Vorst alwaarden bepaald bij de voormelde wetsdus gegeven opdracht om, volgens de aanbepaling, tot een van de er·in bedoelde
hef, « 's lands zetlelijke en stoffelijke wepartijen, bewegingen of o1·ganismen (i).
deropbouw te verzekeren JJ ;
Dat artikel.107 van de Grondwet aan de
(1) Zie verbr., 13 November en 9 December
hoven en rechtbanken dus niet toelaat na
1946 (A1·r. Verb1·., 1946, blz. 376 en 432; Bull.
te gaan of het besluit-wet overeenkomstig
en PASIC., 1946, I, 411 en 468).
de wet is;

r
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Dat cle in de aanhef met de kriwht van
de wet bevestigde noodzakelijkl:).eid en
spoed ontsnappen aan het toezicllt van de
recllterlijke macht;
Overwegende dat de aanlegger beweert
dat het ten gevolge van · een stoffelijke
vergissing is, dat het besluit verwijst naar
artikel 1, ~o, clat cle zeclelijke en stoffelijke wecleropbouw van het land beoogt,
en naar artikel 1, 4°, dat tot doel heeft
de personen, wier beclrijvigheicl tijclens
de vijanclelijke bezetting 's lands belangen
ernstig geschaad heeft, uit het oj)enbaar
leven te verwijcleren;
Dat daar niets van aan is, vermits de
aanhef zich er niet bij bepaalt de nummering te herhalen va~ de bepaling van
de wet van '20 Maart 1945 waarnaar de
nieuwe wettelijke ·tekst verwijst, maar
uitdrukkelijk de woorclim er van aanhaalt;
Dat 'dus terecht, en bij _toepassing van
de voor interpretatie niet vatbare tekst
van artikel 2, '2°, van het besluit-wet van
19 September 1945, het bestreden arrest,
de stelling van de eerste rechter verwerpencle, beslist beeft. clat de aanlegger regelmatig werd ingeschreven op de bij
artikel 4 voorziene lijst, het gesteld vervai afhangencle ~an de toetreding, in· de
voorwaarden welke het bepaalt, tot de
bedoelcle organismen, bij uitsluiting van
· alle andere voorwaarcle ;
Dat, bij gelirek aan regelmatige conclusies, het bestreclen arrest volcloende met
reclenen is omkleed, wanneer het gemotiveercl is in de bewoorclingen van de wet;
Dat cleze l:eclenen volstaan en geen enkele tegenstrijcligbeid laten uitschijnen;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt de aanlegger tot de
kosten;
14 Apri11947. - 2" kamer.- Voon<::itte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslauuever,
H. Demoulin. - Gelijkluidende c'onclusie,.
H. Janssens•de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
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KAMER. -

14 April 1947.

VONNISSEN EN ARRES'l'EN. -

EPURA-

TIE INZAKE BURGERTROUW. EEDAFLEGGING
DOOR DE .GETUIGEN. GEZAMENLIJKE VEEMELDING IN RET ZITTINGBLAD., VOLDOENDE
BEWIJS.

In zaken van epuratie inzalce bttr,qe1·trottw, evenals in strafzaken, kan het
bew·ijs, dat de uetttigen cle doO'I' de wet

vereiste eed heb.ben afgelegcl, voo·rtvloeien ttit een uezammilijlce vermeldinn
van het zitt'ingblad (1). (Besluit-wet van

19 September 1945, art. 6; besluit van de
Regent del. 15 Februad 1946, art. 3.)
(HECQ.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 21 December 1946 gewezen door
het Hof van beroep te · Brussel;
Over het enig miclclel van verbreking,
schending van artikelen 6 van het besluitwet van 19 September 1945 betreffencle
de epuratie inzake burgertrouw, 3 van
het besluit van. de Regent van 15 Februari 1946, getroffen. in uitvoering van
artikel 6 van het besluit-wet del. 19 September l945 betreffencle de. epuratie inzake burgertrouw, 155, 189, 211 en 317
van het Wetboek van strafvorclering, en,
voor zoveel als nodig, 97 cler Grondwet.
cloordat het proces-verbaal der opei:tbare
terechtzitting cld. 27 September 1946 van
de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi niet vaststelt dat iecler cler door de
rechtbank onclerhoorcle getuigeri de eed
heeft afgelegd · in de bewoordingen van de
wet, en zich erbij bepaalt te verklaren,
v66r de onclervraging van de aanlegger
en het horen van de eerste getuige, clat. :
cc De Rechtbank gaat in aanwezigheicl van:
verzetter over tot het hm·en cler hiernavolgencle getuigen die zich in het Frans
uitclrukken en vooraf de alclus luiclend~
eecl hebben afgelegd : Ik zweer de gehele
waarheid, en niets clan de waarheicl te zeggen, zo helpe mij God)), dan wanneer de
eeclafiegging door de in openbare terechtzitting gehoorcle getuigen een substanti1He
of op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvorm uitmaakt en de griffier de eeclafiegglng slechts kan vaststellen na zijn
uitvoering, zoclat het proces-verbaal van
de zitting cler Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi het bewijs niet uitmaakt
clat iecler cler getuigen de ~eel heeft afgelegcl in de bewoorclingen van de wet, cloordat het bestreclen arrest eimvouclig het
vonnL'l waartegim hoger beroep heeft bevestigcl, clan wanneer het verplicht was
clit vonnis, wegens niet-naleving cler op
straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen, te vernietigen :
Overwegencle clat het proce~-verbaal van.
de door de Rechtbank van eerste ·aanleg,
zetelende te Charleroi, op 27 September
1946 gehowlen terechtzitting, · vaststelt,
zonder dat het van valslleicl beschulcligcl
(1) Verbr., 13 Januari 1947, zie
biz. 7 (Bull. en ·PAsrc., 1947, I, 12<). ·
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14 April1947. - 2e kamer. -·voo-rzUter,
H. Fa\lquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Simon. - Gelijkltt·idende conclttsie,
H. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

KAMFJR. -

17 April 1947.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIES v66R DE RECHTER IN HOGER
IJEROEP. -- VERWIJZING NAAR DE REDENEN
VAN DE CONCLUSIES GENOMEN v66R IJE EERSTE
RECHTER. - GEEN VERWIJZING NAAR DE
JnSEN, VERWEERMIDDELEN OF EXCEPTIES AANGE'!J:AALD IN DIE CONCLUSIES. - RECHTER IN
, HOGER' BEROEP NIET GEHOUDEN ZE TE BEANTWOOR-DEN._
W annee1· v601· de Techter in hoge1· bemep
een partij verwijst, niet naa1· de eisen,
de ve1·weedniddelen of de ewcepUes
wellce , zij heeft doen gelden v661' de
ee·rste rechter, doch enlcel naa1· de 1'edenen van de conclusies genomen v661·
d·ie 1'Cchter, is de 1·echter in hager beroep e1· ni-et toe uehouden die conclttsies
te beantwoonlen (1) ._
(1) Raadpleeg verbr., 31 October 1935 (Buf.l.
en PASIC., 1936, I, 22); 21 Juni, 22 en 29 No-
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is, dat de in casu gel:ioorde getuigen elk
afzonderlijk de eed bebben afgelegd in de
volgende bewoordingen : « Ik zweer de
gehele waarbeid, en niets dan de waarbeid
te zeggen, zo belpe mij God >> ;
Overwegende dat deze eed voldoet aan
de voorscbriften van artikelen 155, 189,
211 en 317 vim bet Wetboek van strafvordering waarnaar verwijzen artikel 6 Yan
bet besluit-wet van 19 September 1945 en
artikel 3- van bet besluit van de Regent
van 15 Februari 1946, artikelen luidens
welke de recb;tspleging ter terecbtzitting
wordt gevoerd zouls in correctionele zaken;
Overwegende dat de wet bet proces-verbaal vim de terecbtzitting aan geen enkele
sacramentele vorm onderwerpt;
Dat bet van weinig belang is dat · wat
bet moet bebelzen er in deze ·of gene vorm
wordt vastgesteld, eerder op deze plaats
- dan op gene; flat het volstaat dat de eed
op een zekere wijze vastgesteld is;
Overwegende dat, wijl de naleving is
vastgesteld van de recbtspleging voorgeschreven voor de eedafiegging der in
zake gehoorde getuigen, bet middel niet
kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kos'
ten.

le
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(GHEYSENS, T. DE RUEST D'ALKEMADE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 14 Juli 1944 gewezen door de
Recbtbanl{ van eerste aanleg te Brussel,
zetelende in aanleg van hoger beroep ;
Over het eerste -middel, . scbending van
artikel 97 der Grondwet, doordat bet
bestreden vonnis bet verzoek tot uitstel
van de zaak, door ,de .aanlegger op- het
einde van zijn condusies gedaari, impliciet weigert, z<;>nder deze weigering te motiveren:
'
Overwegende -clat 'het vonnis vaststelt
dat de zaak geschikt is om een definitieve
oplossing te krijgen;
Dat het de verwerping van.bet door de
aanlegger ingediend verzoek tot uitstel
alzo gemotiveerd heeft, en dat bet middel
in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1319, 1320, 1322 yan het Burgerlijk
Wetboek, 'betreffende bet geloof dat aan
de akten client gebecht, van artikel 1134
van bet Burgerlijk Wetboek aangaaude
de kracht der overeenkomsten; van artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek over
de bewijslast, doordat bet bestreden von"
nis de aanlegger in verbreking veroordeelt
tot het betalen van een som van 9.265 fr.
17 c. en hem, van zijri tegenvordering van
· 5.000 frank afwijst, dan wanneer het de
excepties en opwerpingen verzuimt te beantwoorden, welke de aanlegger aanvoerde
en welke hierop neerkomen : eerste onderdeel, dat de tegenstanders hun boedanigbeid van medeeigenaars niet rechtvaardigen, terwijl de a~te van medeeigendom van 20 J\llaart 1942 · aileen de behoorlijk georganiseerde eigenaars bevoegd
maakte om zicb bezig te houden met de
gemene delen van het onroerend goed;
tweede onderdeel : dat, in subsidiaire
: orde, de tegenstanders, waren ze medeeigenaars, regelmatige vergaderingen moesten gehouden bebben, bijeengeroepen valgens de artikelen 20 en 21 van bet regiemerit van medeeigendom, wat ze niet deden, daar ze, namelijk, de bescbeiden van
. de post niet konden voorleggen die bet
opsturen van de bijeenroepingen, bfj aangetekende brief met advies van ontvangst,
; bewijzen ; derde onderdeel : dat de heer
J\llerlier, << voor zoveel als nodig » in de
. zaak gebracbt, die zeker geen medeeigenaar is, geen regelmatige lastgeving om
de andere verweerders te vertegenwoordigen heeft voorgelegd, en, rlienvolgens, dat
deze laatsten geen medeelgena'ars zijnde,
vember 1945 (Arr. Verbr., 1945, biz. 175, 245 en
252; Bull. en PASIC., 1945, I, 189, 273 en 281).
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-124Merlier indien hij lastgeving had ( q~tod
non), niemand ge~dig kon vertegenwoordi-

gen die bevoegd was om zich met een vordering, als 'in casu, bezig te houden; de
aanlegger in verbreking, voor elk dezer
drie. onderdelen, hebbende « om deze reclenen ll gevraagcl clat cle vorclering van
verweerclers onontvankelijk of wel ongegrond zou v'erklaard worden, en dat het
vonnis alzo, · na eenvoudig gezegd te hebben, zonder anclere motiverencle beschouwing : cc dat de algemene vergadering der
medeeigenaars op 3 Januari 1944 gehouden insgelijks regelmatig gehouden wercl
en dat de beslissingen, die er genomen
werden, geldlg waren ll, de bepalingen van
de akte van 'mecleeigendom, welke het
aanhaalt, maar waarmede het in werkelijkheid geen rekening houdt, geschonden
heeft en, dienvolgens, zijn bestreden beschikkingen niet gemotiveerd heeft :
Overwegende da t het. vonnis de eisen,
verweermicldelen en excepties J:ieantwoordt
welk~ door aanlegger, bij v66r de rechter
in hoger ·beroep genomen conclusies, werden aangevoerd ;
Dat de in het miclclel bedoelde excepties
en verweermidclelen door cle verweerder
slechts in zijn conclusies v66r de eerste
rechter ingeroepen werden ;
Overwegende, wel is waar, dat de aanlegger v66r de rechter in hoger beroep,
verwezen heeft naar de cc motieven ll van
de v66r de eerste rechter genomen conclusies, <loch niet naar de eisen, verweermid·
delen of excepties aangehaalcl in deze conclusies; dat de rechter in hoger beroep
dienvolgens niet gehouclen was cleze te
beantwoorclen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die · redenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de kosten alsook tot een enkele schadevergoeding van 150 frank jegens de verweerclers.
17 April1947. -1" kamer.- Voo1·zitte1·,
H. Sminens, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Connart. _:___ Gelijlcl~tidende conclusie, H, Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Collette en della Faille d'Huys13e.
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1° lVIIDDEJLEJN TOT VERBREJKING.
BURGERLIJliE ZAKEN. - MIDDEL DAT ONDERSTELT DAT DE RECHTER OVER DE GROND EEN
BEPAALDE WETSllEPALING HEEFT TOEGEPAST. - BESLISSING GESTEUND OP EEN ANDERE WETSBEPALING. - MIDDEL MIST IN FEITE.
'

\
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MILITAIR.EJ OPEISINGEN.- IN HUUH
OPGEEIST ROEREND GOED. -- BUITGEMAAKT
DOOR DE VI,JAND. - VERAN'fWOORDELIJKHEID
VAN DE OPEISENDE OVERHEID. - VOO.RWAARDEN.

1o Mist feitelijlce yrondslay, het middel
dat ondm·stelt dat de bestl·eclen beslissing toepassing heett gemaalct van aTtilcel .1382 van het B~wge1·lijlc Wetboelc,
dan wannee1· de 1·echter over de yrond
d·ie wetsbepaling · niet lHcJeft toeueiJast,
doch wel artilcel 23 van de wet van
12 Mei 1927.

2° De vm·antwo01·deli.jlcheid van de Sta.ttt,
tlie een 1·oe1·end goed in htmr heett opyeeist voo1· de noodwentliglieden van het
lege1·, mag niet wonlen afgeleid, inyeval dit yoed we1·d buitgemaalct do01·
de vijand, uit het feit zelf van de op- ·
eisiny. De venintwo01·delijlcheid van de
Staa.t lean echter voo1·tvloeien 11.it de
omstancligheicl dat, op tle tlag van de
b1titmalcing, dit goed niet meer diende
tot m-ilitaire doeleinden (1).

(llELGISCHE STAAT, T. DELEU.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 April 1944 geweze11 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zetelende in aanleg van hoger beroep;
Over het eerste middel, schencling van
artikelen 97 der Grondwet; 14, 15, 16, 17,
23 van de wet van 12 Mei 1927 op de militaire opeisingen; van artikelen 8 (gewijzigd bij artikel 1 der wet van 15 Maart
1932) en 21 van de wet van 25 Maart 1876,
bevattende titel I van het voorafgaancl
boek van he,t Wetboek van burgerlijke
rechtspleging; 1319, 1320 van het Burger, lijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat de capitulatie van het Belgisch leger, op 28 Mei
1940 te 4 uur 's morgens, een eincle
stelde aan het genot door cle militaire
overheid van het in huur opgeeist voertuig, het vonnis a quo heeft bevestigd,
hetwelk de aanl~gger in verbreking veroorcleelcle tot de betaling van de waarde
van het voertuig, om reclen clat de aanlegger in verbreking de nauwkeurige omstandigheclen noch bewijst, noch aanbieclt te
bewijzen tlie van aard zijn de verantwoor(1) Raadpleeg verbr.. , 10 Februari en 1 Juni
1944 (A·n·. Yerbr., 1914, blz. 100 en 166; Bull.
en P ASIC., 1944, I, 199 en 363) , alsmede het
hiern~ volgend arrest in zake Belgische Staat
tegen Renette.
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-125delijkheid weg te nemen, namelijk de on- bruik te maken, wat noodzakelijk medevermijdelijke noodzakelijkheid waarin de brengt dat er geen inbeslagneming als
militaire overheid verkeerde het voertuig oorlogsbuit plaats had, doch wegneming
nog te gebruiken voor verrichtingen die door de vijand. ten titel van opeising of
het gevolg waren van de capitulatie, dan te welken titel 'ook, van een aan een parwanneer de rechtbank, rechter in boger ticulier toebehorend goed :
beroep van de bijzondere rechter ter zake
Betreffende het eerste onderdeel :
opeisingen, v66r .welke een eis tot vergoeOverwegende dat, wel is waar, de vercling wegens opeising was aanhangig ge- antwoordelijkheid
de Staat niet kan
maakt, de verwe~rder in verbreking had afgeleid worden nitvan
het feit zelf dat hij
Illoeten verwijzen naar de gewone rechter het voorwerp had opgeeist
dat de vijand
om de vergoeding te eisen waarop bij is komen buitmaken ;
beweerde recbt te hebben wegens na bet
Doch overwegende dat de rechter, in
verstrijken van de tijd van opeising voor"
gekomen omstandigheden, die, van de casu, souverein vaststelt dat de Staat niet
zijde van de organen van de Staat, een bewijst dat hij, op het ogenblik van de
oneigenlijk misdrijf zouden uitmaken, buitrilaking, het voertuig nog moest gedoordat bet .bestreden vonnis de eis, zoals bruiken voor verrichtingen die het gevolg
bij gepreciseerd is geweest in het bevel- waren van de capitulatie van het leger,
schrift van de heer Vrederechter te Moes- d. w. z. dat de buitmaking geschiedde
kroen de dato 16 .Tuni 1943, heeft mis- wanneer het voertuig nog tot militaire
doeleinden diende;
, kend:
Dat het 11\iddel, in dit eerste ·onderdeel,
Overwegende dlJt het bestreden vonnis,
in strijd met hetgeen het middel veronder- zo ~n feite als in rechte niet opgaat;
stelt, zijn beschikkend gedeelte niet I;teeft
Betreffende het tweede onderdeel :
gesteund op het begrip van artikel 1382
Overwegende dat de rechter, in strijd
van het Burgerlijk Wetboek, doch op de met de beweringen van het middel, niet
beschouwing dat de Staat het bewijs niet bevestigt dat de Staat, op het ogenblik
leverde dat artikel 23 van de wet van waarop het voeituig werd buitgema.akt,
12 Mei 1927 hem oplegde ;
het recht niet meer had het te gebruili:en;
Dat het middel in feite niet opgaat;
dat hij eenvoudig vaststelt dat de Staat
Over het tweede middel, schending van niet bewijst dat hij hetzelve, op dit okenartikel 97 der Grondwet; 23 van de· wet blik, nog voor militaire doeleinden moest
dd. 12 Mei 1927 op de militaire opeisin- gebruiken;
gen, doordat het bestreden vonnis, na
Dat het middel, in dit tweede onderdeel,
vastgesteld te hebben : 1° dat de automo- in feite niet opgaat;
biel van verweerder in verbreking, op
Om die redenen, verwerpt de voorzie18 Mei 1940, door de militaire overheid in ning; veroordeelt de aanlegger tot de koshuur opgeeist is,. geweest; 2° dat deze ten,. alsook tof de schadevergoeding van
automobiel op 28 .Mei 1940, te 19 uur, door 150 frank jegens de verweerder.
de Duitse overheid, bij het binnenkomen
van een detachement, aan de ingang van
17 April1947. - 1" kamer. - Voorzitter,
de stad Brugge, als oorlogsbuit genomen
werd, niettemin beslist heeft dat de aan- H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1·slaglegger in verbreking het door artikel 23 geve1·, H. Connart. - Gelijlclnidende convan de wet van 12 Mei 1927 voorzlen be- cl1t8if!, H. Hayoit de Termicourt, eerste
wijs niet levert, en dat hij aansprakelijk advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Resmoet verklaard worden voor het verlies teau en De Winde.
om reden dat de Staat niet bewijst dat
deze buitmaki'ng geschiedde op een ogenblik waarop hij nqg het recht had om zich
van dit voertuig te· bedienen, dan wanneer
het nemen ten titel van oorlogsbuit de
1" KAMER. - 17 April 1947.
vreemde oorzaak uitmaakt die de verantwoordelijkheid van de aanlegger uitsluit;
doordat, in alle geval, het vonnis gemoti- · 1° MILITAIRE OPEISINGEN.
IN
veerd is door tegenstrijdige redenen en,
HUUR OPGEEIST VOERTUIG. RECHT VAN DE
dienvolgens, niet gemotiveerd is; dat inderOPEISENDE OVERHEID GEBRUIK ER VAN TE
daad, het vonnis, na vastgesteld te hebben
MAKEN ALS .VERVOERMIDDEL IN DE DOOR DE
·dat het voertuig als oorlogsbuit door de
NOODWENDIGHEDEN VAN DE LANDSVERDEDIGING
vijand werd genomen, wat betekent dat
OPGELEGDE VOORWAARDEN.
op het ogenblik van de buitmaking het
2°
MILITAIRE OPEISINGEN. IN
voertuig in het wettelijk bezit was van de
HUUR OPGEEIST VERVOERMIDDEL. VERNIEStaat, de aansprakelijkheid van de Staat
LING DOOR DE VIJAND. BESTEMMING VAN
als ontstaan beschouwt omdat het niet beRET VOERTUIG VOOR EEN STRIJDENDE EENHEID.
wezen is dat, op dit ogenblik, de Staat
MAQUILLEREN. GEBRUIK IN Dl!) LOOP
nog het recht had om van dit voertuig ge-

-126VAN EEN BOMBARDEMENT DOOR DE VIJAND. FElTEN WELKE DE VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE STAAT NIET MEDEBRENGEN.
h~t~tr van een
voertuig b1·engt noodzalcelijk mede clat
de opeiseitde overheicl het 1·echt htpeft
z·i.ch er van al.~ vervoerrn·icldel te bedienen in de door de noodwendigheden vwn
de landsve1·dediging opgelegde vo01'waarden (1).
2o De ve1·antwom·delijkheid van de Staat,
die een ve1·voermiddel heett opgeeist
voo1· de noodwemligheden van het lege1·,
mag, indien dit voert~tig wordt ve!·nield
doo1· de vijand,- niet wor·den ajgele1d van
de enkele feiten dat de miUtair·e ove1·heid het in de colonne vwn een stl"ijdende eenheid heeft ingeschaiCeld, het
heett gemaquillee1·d en e1· van gebruilc
heeft gemaalct gedtwende een bombanlement door de vijand (2). (Wet van

1 o De miUtaire opeising in

12 Mei 1927, art. 23.)

·

(BELGISCHE STAAT, '1\ RJl;NETTE.)
ARREST.

\

BET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis op 26 Maart 1946 gewezen door cle
Recbtbank van eerste-. aanleg te Luik;
Over bet enig iniddel, scbencling vim
artikelen 97 der Gronclwet en 23 van cle
wet del. 12 Mei 1927, doordat bet bestreden
vonnis na te bebben erkencl dat bet voertuig v'an verweerder wercl opgeeist in
bnur, de aanlegger vetootcleeld beeft tot
bet betalen van -de W!Larde van clat voertuig, dat in een lucbtbombardeme:.;~ v~r
nielcl werd, om de reclen dat de m1htaue
overbeicl, door bet in de colonne van een
te velcle strijclencle eenheicl in te scbakelen, bet bestemcle om. cleel -te nemen a an
de 'gevecbten en aan de oorlogsoperaties,
wat. bet recbtstreeks - en voortclurencl
blootstelde aan de vernieling, en bet alclus
die overheicl zelf is die bet voertuig erge
oorlogsgevaren deed lopen riopens welke
ze niet onwetend ko1l zijn, om de reclen
nog dat de aanlegger, door bet voertuig te
cloen voorkomen als een voertuig van bet
leger te velcle en door er aan gebeel bet
uiterlijk te geven van een militair voertuig, de oorlogsrisico's nog beeft vergroot; om de red en, eindelijk, clat bet
voertuig te Abbeville is cloorgegaan, op
bet ogenblik van bet bombarclement, precies op bevel van de aanlegger in verbreking, clan wanueer bet voertuig voorzeker werd opgeeist om er zicb van te bedienen voor miJiitaire doeleinden, dan wanneer, door aan bet voertuig een ander
(1) en (2-) Zie ~erbr., 1 Juni 1944 (A~r.
Terbr,, 1944; blz. 166; Bull, im PASIC., 19#,
I, 363), alsmede het voorgaand arrest in zake
Belgische Staat tegen Deleu.
-

voorkomen te geven, de aanlegger, _ ver
van bet · risico te vergroten, wat niet
dienend is, clit laatste verminderde· door
bet voertuig, in de maat van bet mogelijke, voor de vijancl te verbergen; clan
wanneer, door bet voertuig te Abbeville te
doen cloorrijclen,_ op bet ogenblik van bet
bombarclement, de aanlegger in verbreking, terwijl bij aan een onvermijdelijke
noodzakelijkbeicl geboorzaamcle, bet slecbts
aa11 de gewone oorlogsrisico's blootstelcle,
clan wanneer, einclelijk en kortom, de vernieling van het. voertuig door de vijancl,
tijclens het gebruik waarvoor het was opgeeist geweest, de bij artikel 23 van de
wet del. 12 Mei 1927 voorziene vreemcle
oorzaak uitmaakt :
Overwegencle dat, luiclens artikel 23 van
de wet del. '12 Mei 1927, de militaire overhetd niet instaat voor de verliezen welke
zicb voorclmin gedurencle de tijcl waaroncler zij de voorwerpen, waarvan het gebruik tijdelijk in huur :werd opgeeist, in
beslag heeft gehouclen, indien zij bewijst
clat zij niet gemengd is in de -oorzaak ·van
de vet liezen ;
Overwegende dat uit clie bepaling blijkt
chit cle wetgever het oorlogsritJico wegens
militaire opeising voor tijdelijk genot niet
meer ten laste van de Staat heeft willen
leggen, clocb deze laatste enkel b~eft Willen verplicbten tot teruggave, 1n voorwaarclen die gelijken op cleze welke ontstaan uit een lmurcontract, rekening gehouclen met de bestemming welke cle opeising, door zichzelf, medebrengt;
Overwegende dat de militaire opeising,
voor tijdelijk genot, van een vervoermiddel noodzakelijk medebrengt dat de·. opeis~nde overheicl het recbt za'l hebben zicb
als vervoermiddel er van te beclienen, om
't even in welke eenheid van bet leger en,
waar ook deze eenheid moge verplicht
zijn te opereren, in de door de noodwendigheden van de landsverdediging o.pgelegde' voorwaarden ;
Overwegende clat, onder cUt opzicht, het
bestreden vonnis zicb door een onjuist be-grip van de ingeroepen bepalingen beeft
Iaten leiden, door, in onderbavig geval, als
oorzaak van de outlasting cler verplicbting
tot teruggave van het opgeeist voertuig,
de vetnieling door de vijand uit te sluiten,
en dit om de reden dat de militaire overheicl bet aan bijzondere risico's had blootgesteld door bet in de coloifne van een
strijdende eenheid in te scbakelen, door
het te maquilleren en door het Abbeville te doen doorrijden op het ogenblik
van bet bombardement ;
Overwegencle dat, door zijri beslissing
alleen op die redenen te stemien, het bestreden vonnis cle in het middel aangeduide wetsbepalingen gescbonclen lJ.eeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt clat onderbavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
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-127der Rechtbank van eerste aanleg te Luik
en dat melding er,van za] gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing ;
veroOl'deelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg _te Verviers, zetelende in
aanleg van hoger beroep.
17 April1947. - 1° kamer.- Voorzittm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. -'--'- Vm·slau.Qever, H. Oonnart. - Gelijlcl~tidende eonclusie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Res·
teau en" Collette.

2°
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VONNISSEN

21 April 1947.
EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. FJED. DOOR DE JFRIJGSAUDITEUR AANGESTELDE DESKUNDIGE. VERKLARING OP DE TERECHTZITTING VAN• DE
KRIJGSRAAD. VERKLARING WAARBIJ DE
DESKUNDIGE ZICH ERBIJ BEPAALT DE UITSLAG
TE DOEN KENNEN VAN ZIJN VORIG ONDERZOEK.
GETUIGENEED ALLEEN VEREIST.

2o

FRANSE TAAJ~ - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUlK VAN DE).- STRAFZAKEN. NIETIGHEID. LATER ARREST
VAN VEROORDELING. ARREST OP TEGENSPRAAK. NIETIGHEID. GEDEKT.

lwijgsa~tdite~tr tijdens het
vom·onde1·zoek aanuestelde deslcundiue
moet op de 'tm·echtzittinu van de krijgsmad enkel de uet~tigeneed afleggen indien hij niets andm·s doet dan de ~tit
sla.Q van zijn voriu ondenmek te doen
kennen (1).
2o Een ~tit de scheriding van de bepalingen
van de wet op Net uebntik der talen in
gerechtszaken voo1·tvloeiende niet-luhe·id,
wordt gedekt door een later a1·rest, uewezen op tegenspraak, hetwellc niet zuive1' voorbe1·eidencl is (2). (Wet van

1 o De door de

15 Juni 1935, art. 40.)
~~_/ _ _/

(GOSSET, T. PETERARENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest door het.Militair Gerechtshof, zetelende te Gent, gewezen op 3 Februari 1947;
I. Ten aanzien vaJl de beslissing over de
publieke vordering : ,
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 155, 189 en 317 van het W etboek van
strafvordering voor het Ieger te Iande en
van artikelen 1317, 1318, 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het pro(1) Verbr., 22 October 1928 (Bull. en PAsiC.,,
1928, I,· 249); 14 Juni 1937 (ibid., 1937, I, 180}.
(2} Verbr., 1. April 1946 (Bull. en PAsiC., 19<1:6,
I, 127) ; 14 April 1947, zie boger, biz. 113 (Bull.
en PASIC., 1947, I, 149).

ces-verbaal van de zitting van de krijgsraad van 14 November 1946 vermeldt voor
het verhoor van de eerste getuige, Frederik
Thomas, professor aan de Universiteit te
Gent, en er wonende, << Iegt nog bovendien
de volgende eed af », - zonder aanduiding
van de gebruikte eed, terwijl deze getuige, deskundige zijnde, had moeten getuigen : « Ik zweer mijn verslag te doen
en mijn gevoelen' te uiten in eer en geweten, zo helpe mij God ll :
Overwegende dat het bestreden arrest
op de bescheiden van de rechtspleging,
zonder onderscheid, is gesteund; dat, volgens het proces-verbaal der zitting van
de krijgsraad de dato 14 November 1946,
'de deskundige Thomas de · eed van getuige heeft afgelegd overeenkomstig de
bewoordingen door de .wet bepaald; dat
die eedaflegging voor voldoende moet worden gehouden, omdat het niet blijkt uit de
meldingen van gezegd proces-verbaal dat
professor Thomas op 1 de terechtzitting
eriig_ werk van deskundige heeft verricht
en iets anders heeft gedaan dan de nitslag van zijn vorig in opdracht van de
heer Krijgsauditeur verricht onderzoek
te. doen kennen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Tweede middel, schending van ai'tikei 9'i
van de Grondwet en van artikelen 153, J.54
en 155 van het Wetboek van strafvordering doordat het zittingblad van de op~n
bare zitting van de krijgsraad dd. 14 November 1946 vermeldt: « De zitting wordt
geheven te 12 uur. Te 12 u. 30 komt de
krijgsraad terug in openbare zitting ll, en
verder : « Te 13 u. 30 verklaart de heer
Voorzitter de zitting « geheven >l, geschorst.
Te 13 u. 45 komt de krijgsraad terug in
openbare zitting ll, zonder dat er vastgesteld wordt dat de samenstelling van de
krijgsraad bij ·het hernemen van het onderzoek der zaak in openbare terechtzitting dezelfde was als v66r de onderbrekingen er van, en doordat er tegenstrijdigheid bestaat in de termen « geheven, geschorst ll, gebruikt voor het vaststellen
van een dier onderbrekingen :
Overwegende dat nit het proces-verbaal
der openbare terechtzitting van 14 November 1946, in verband gesteld met de twee
processen-verbaal van de zittingen in
raadkamer van dezelfde dag·, voortvloeit dat de krijgsraad slechts Mn openbare zitting heeft gehouden, welke tweemaal werd geschorst, een eerste maul voor
het onderzoek in raadkamer van het verzoekschrift, door de raadslieden van
eiser ingediend met het oog op -de toepassing van de wet van 9 April 1930, en
een tweede maal voor de uitspraak, ook
in raadkamer, over gezegd verzoekschrift;
dat er verder client te worden opgemerkt
dat in de zin : « 'l'e 13 u. 30. verklaart de
heer Voorzitter de zitting (geheven) geschorst >l het woord « geheven ll tussen

-128haakjes is geplaatst, zodat er moet worden gelezen dat de zitting geschorst werd
verklaard;
Overwegende dat ·de vermelclingen aangaande de samenstelling van de krijgsraad, welke aan het hoof<l van het procesverbaal der openbate terechtzitting voorkomen, gelden voor al de aldaar gedane
verrichtingen en, derhalve, zowel voor de
verrichtingen die na de schorsingen cler
terechtzitting hebben plaats. gehad, als
voor deze welke de eerste schorsing zijn
voorafgegaan ;
Dat het midclel niet kan ~lagen;
Derde middel, schending van de bepalingen der wet van 15 Juni 1935 betreffende bet gebrnik .der talen en, voor zoveel nodig, van het koninklijk besluit
van 12 September 1935, doordat Mr Witmeur, een der raadslieden van eiser, in
bet ]'rans heeft gepleit· op dezes uitdrnkkelijk verzoek, dan wanneer Mr Witmeur, die de uitzonderingsbepa.ling van
artikel 64 der wet nlet vermocht in te roepen, als zijnde' drager van een diploma
van doctor in de rechten hem verleend na
31 December 1929, daartoe door het militair gerechtshof had dienen gemachtigd te
zijn in de voorwaarden voorzien bij artikel 36, 2°, van bedoelde wet :
Overwegende dat · de beweerde nietig. heid, bij toepassing van artikel 40, tweede
alinea, van de wet van 15 Juni 1935, door
het bestreden arrest zelf gedekt is geworden; dat dit arrest van veroordeling op
tegenspraak wercl gewezen ;
Dat het middel :hiet ontvankelijk is;
Viercle micldel, schending van artikel 97
van de Grondwet en van artikelen 392, 393
en 394 van het Strafwetboek, doordat bet
bestreden atrest eiser uit hoofde van
doodslag heeft veroordeeld tot de doodstraf, dan wanneer die misdaad slechts
met levenslange dwangarbeid door het
Strafwetboek wordt gestraft :
Overwegende dat · het militair gerechtshof eiser schuldig heeft verklaard. niet
alleen aan doodslag, maar ook aan de misdaden voorzien bij artikel 113 en bet
nieuw artikel 118bis van het Strafwetboek; dat, vermits deze laatste misdaden
met de doodstraf worden gestraft, en het
militair gereehtshof uitdrukkelijk heeft
beslist dat er ten voordele van eiser geen
verzachtende omstandigheden dienden te
worden weerhimden, de uitgesprokeii straf
is gerechtvaardigd;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
-En overwegende dat de substantii:He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden :ilageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
·
II. Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering :
·
~verwegende dat eiser geen · bijzon-

dere micldelen doet gelden en dat het Hof
er geen van ambtswege opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser tot de. kosten.
21. April1947. - 2" kamer. - Voorzitte1·
en verslaggeve1·, H. Wouters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - GeUjkl7tidende
concl·usie, H. Hayoit de Termicourt, eerste
. advocaat-generaal. - Pleite1·, H. :Jlonse
(van de Ba1ie bij het Hof van beroep te
Gent).

ze

KAME:R. -

21 Aprill947.

VOORZIENIN'G IN VERBREKING.
A.FWIJZEN VAN EEN VORDERING TOT INOBSERVATIESTELLING. - VOORZIENING v66R · DE
EINDB"ESLISSING. - 0NONTVANE'ELIJK.

Is niet ontvankeUjk, de voon:·iening van
cle verdachte, ingediend v661' het eindan·est, tegen een an·est van het miHtai.1·
,qe1·echtshot waa1·bij een vo1·dering tot
inob,servatiestelling wo1·dt afgewezen (1).
(Wetb. strafvord., art. 416.)
(REYNAERTS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 Februa'ri 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
·
Over de ontvankelijkheid van de voor·
ziening :
Overwegende dat het bestreden arrest,
waarbij enkel een vordering tot inobservatiestelling werd afgewezen, welke door
!tanlegger ingesteld werd bij de aanvang
ener strafrechtelijke rechtspleging tegen
hem gericht, geen einde stelt aan het vervolg en geen geschil beslecht betreffend~
de bevoegdheid; dat het, krachtens artii·
kel 416 van het Wetboek van strafvorde. ring, niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 April1947.- 2° kamer.- Voorzitter,
H. W<'>uters, raadsheer waarnemend voorc
zitter. - Ve1·slaggever, H. Vandermersch.
- Gelijkhtidende conclus·ie, H. Hayoit
de Termicourt, eerste advocaat-generaal.

ze

KAMER. -

21 April 1947.

1° VERJARING. - S'l'RAFZAKEN. -OVERT.REDING VOORZIEN DOOR RET STRAFWETBOEK.
- PUBLIEKE VORDERING. - TERMIJN.
(1) Verbr., 25 Maart 1946 (Arr. Yerbr., 1946,
blz. 120; Bull. en PASIC., 1946, I, 118).
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II. Aangaande de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat Rammelaere zijn burgerlijke vordering bij _de politierechtbank
aanhangig heeft gemaakt tijdens bovenbedoelde terechtzitting van 9 Juli 1946;
1 o De publielce vo1·dering, volgende ttit de dat, de burgerlijke vorderhrg te bekwamer
ove1·tredin.q voo1·zien b·ij artilcel 561, '/ 0 ,
tijd ingesteld zijncle geweest, de verjaring
van het Strafwetboelc, is ve1·jaard wanniet gelopen heeft tegen Rammelaere genee!' op cle datttm, waamp het vonnis
durende cle behandeling van zijn eis tot
werd gewezen, er mee1· dan zes valle
schadeherstelling ;
maanden vel'lopen zijn sede·rt de laatDat geen middel tot verbreking wordt
ste daad van onderzoelc of van ve,·volaangevoerd en dat het Hof er geen ambtsging tttssengelcomen ' binnen de zes
halve opwerpt;
maanden te l'elcenen van de dag -van de ,
Om die redenen, verbreekt de beschikovertreding, zonde1· dat een oorzaalc van
kingen van het bestreden vonnis over de
schorsing van de verjarin,q lean worden
ingeroepen. (Wet van 17 April1878, arti- publieke vordering; beveelt dat huidig arrest zal overgeschreven worden in de rekelen 21, 23, 26 en 27. )
gisters van de Correctionele Rechtbank
2o De ve1·jaring van de pttblieke vo1·del'i.ng te Brugge en dat melding er van zal worvolgende uit een overt1~eding b1·engt de
den gemaakt op de kant van de gedeelve1·ja1·ing niet mede van de te belc-warner
telijk vernietigde beslissing ; verwerpt de
tijd ingestelde burgel'lijlce vordel"inu (1).
voorziening :in zover zij is gericht tegen
(Wet van 30 Maart 1891, art. 1.)
de beschikking van het bestreden vonuis
over de burgerlijke vordering; verwijst
(SERVAIS, T. RAMMELAERE.)
Servais en Rammelaere ieder in de helft
der kosten; zegt dat er geen aanleiding is
ARREST.
tot verwijzing.

2o VERJARING. - STRAFZAKEN. - PuBLIEKE VORDERING VERJAARD. - 0MSTANDIGREID DIE DE VERJARING VAN DE TE IlEKWAMER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE VORDERING NIET MEDEBRENGT.

HET HOF ; - Gelet op het bestre<;len
vonnis, gewezen door de Correc~ionele
Rechtbank te Brugge, de 22 Januan 1947;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering ;
Over het "!Iliddel tot verbreking ambtshalve opgeworpen, schending van artikeIto)n 21 en 23 der wet van 17 April 1878 bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken :
Overwegende dat aanlegger vervolgd is
geworden om, te Oostende de 16 Februari
1946, tegen Gerard Ramm~laere ande~·e b~:
ledigingen te llebben gencht dan die biJ
hoofdstuk V titel VIII, boek II, van het
Strafwetboek voorzien, misdrijf waartegen artikel 561, 7°, van voorbedoeld wetboek met politiestraffen dreigt ;
Overwegende dat de verjaring van.. de
publieke vordering en van de burgerllJke
vordering volgende uit die overtreding
voor de laatste maal gestuit is geweest
op 9 Juli 1946 door het onderzoek op de
terechtzitting van de Politierechtbank te
Oostende;
Dat tussen dat onderzoek en de dag
waar~p het bestreden vonnis gewezen
werd, meer dan zes voile maanden verlopen zijrr;
Dat aldus het bestreden vonnis, doordat
het de beklaagde veroordeeld heeft nadat
de publieke vordering verjaard was, de in
het middel vermelde bepalingen heeft geschonden;
(1) Verbr., 7 Maart 1939 (A''''· Ve,-b,·., 1939,
biz. 75; Bull. en PASIC., 1939, I, 118).

VERBR., 1947. -

9

21 April1947. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, H. · Simon.
Gelijlclttidende conclttsie, H. Hayoit de
'.rermicourt, eerste advocaat-generaal.

2e
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VERBREKING. - DRAAGWIJDTE.
BURGERLIJKE EN STRAFZAREN. - DE VERBREKING VAN RET m;sLISSEND GEDEELTE "VAN
EEN ARREST IS NOODZAKELIJKERWIJZE ZON·
DER VOORBEROUIJ, - DE ElSER KAN RET
VOORDEEL VAN DE VERBROKEN BESLISSING NIE1
BEROUDEN.
2° VERBREKING.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING DOOR DE BEKLAAGDE ALLEEN. - VERBREKING EN VERWIJZING. BESLISSING
BETRE~'FENDE. DE VERBEURDVERKLARING. RECRTER NAAR WELKE DE ZAAK WERD VERWEZEN SPREEKT DE VERBEURDVERKLARING
Ul'l' OP EEN ANDERE GROND DAN RET VERBROKEN ARREST. - WETTELIJKREID.
1o Zo in bttrge·rl-ij lee als in strafzalcen ·is
de verbrelcing van een beslissend gedeelte van een an·est noodzalf,elijlcel·wijze zonde1· vom·behottd; de eiser, die
de verb1·elcing bekomt, vermau het voordeel niet in te roepen van de verbroken
beslissing (2). (Wet van 4 Augustus 1832.

art. 17.)

/

(2) Verbr., 6 Juni 1939 (Arr. Verb1·., 1939,
173; Bull. en PAsrc., 1939, I, 291), alsmede de

2° Wannee1·, op de vooq·ziening van de
ve-rom·deelde alleen, een
beslissi·ng
die een verbem·dve-rlclaring ~titspreelct:
wordt verbmlcen met ve1·wijzing, mag de
q·echter, nnar wellce de zaalc werd ve1·wezen, de vm·be~wdve1'71Jl(wing uitBJwelcen
om q·eden dat de betwiste zaken het
voorwerp 1titmalcen van het misd·rijf,
zelfs dan wanneer het vm·brolcen a1Test
clie ve1·be1wdverklaT'ing heett gemotiveerd op een andere groncl.

(HALLAERT.)
A):tREST (1).

waarop de verbeurclverklaring toepasselijk was;
.
Dat, door te beslissen clat de stoffen die
het opsomt verbeurd clienen verklaarcl omclat ze het voorwerp uitmaken van de
weerhouclen misclrijven 0 en D, het bestreclen arrest geen enkel in 't miclclel aangecluicle wetsbepaling heeft geschonclen;
Dat het miclclel in rechte niet opgaat;
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en· dat de
uitgesproken veroorcleling overeenkomstig de wet is;
. Om die reclenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.

HET HOF; - Gelet op het arrest, op
18 .Januari 1947 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
21.April1947.- 2" kamer.- Voo1·zitter,
Over het enig micldel der voorziening,
schel).ding van artikel 42 van het Straf- H. Wouters, raaclsheer waarnemencl voorwetboek, 97 van de Grondwet, de rechten zitt~~·· - V erslaggever, H. de Olippele. cler verdecliging, het beginsel van het de- GeltJklttidende concl~tsie, H. Hayoit de
volutief uitwerksel van de verwijzing na Ter~icohrt, eerste advocaat-generaal. verbreking·, cloordat het bestreclen arrest Plette1·, H. Hans (van de Balie bij het
verbeurcl verklaart de koopwaren die het Hof van beroep te Gent).
voorwerp zijn van de misclrijven, clan
wanneer het eerste arrest ten dele verbroken, op voorziening van beklaagcle
aileen, enkel verbeurd had verklaard de
26 KAMER. - 21 April 1947,
koopwaren die gecliencl hadclen tot 'het
plegen van de misclrijven, zoclat, na voor0
ziening van beklaagcle aileen, clezes toe- ] POLITIEJK MISDRIJF. - FEIT STRAFBAAR GESTELD OMDA'r HET E)EN BEDROG UITstand verzwaarcl wercl :
MAAKT WAARDOOR DE KIESVERRICHTINGEN
Overwegende dat, de schencling van de
WORDEN, VERVALST. - VERKIEZINGEN VOOR
wet vastgestelcl zijncle, de verbreking uitDE WETGEVENDE KAMERS. - BIJ ZIJN NAgesproken worclt zoncler voorbehoucl;
TUUR
POLITIEK MISI)RIJF. - TOEPASSI!W
Waaruit volgt clat die verbreking, zelfs
VAN ARTIREL 98 VAN DE GRONDWET.
op voorziening van beklaagcle aileen, niet
uitgesproken wordt bij wijze van verbe- 2° BI!JVOEGDHEID IN STR.AFZ.AKEJN.
- DEELNEMING AAN WETGEVENDE VERKIEZING.
tering te zijnen voordele, inzonderheid
- PERSOON VERVALLEN VAN HE'l' STEMRECH'l'
in zover de bestreclen beslissing voor hem
BI,T TOEPASSING VAN HET BESLUIT-WET VAN
nadelig is ;
19 SEPTEMBER 1945. '--- MISDRIJF BEHOORT
Dat hij, die de verbreking van een beTOT DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN
slissing aanvraagt en bekomt, terzelfderASSISEN.
tijcl het voorcleel vari deze beslissing niet
mag inroepen ;
1°
Maalct bij zijn natmt.1' zelf een poliUelc
Overwegencle clat het arrest van het
m·isdl"ijf uit, in cle zin van cwtilcel 98
Hof del. 25 November 1946, op voorziening
van cle Gmndwet, het do01' de wet strafvan de aanlegger, het arrest van het
bcta.r gesteld feit omrlat het een, bed1·og
Hof van beroep te Gent heeft verbroken
ttitmactlct waiM'door de lciesveTrichtingen
in zover clit laatste arrest de verbeurclwonlen vm·valst en de otwechtheid
verklaring van voorwerpen uitsprak zonV(tn de stemming lean wo1·den vercler cleze te bepalen en zoncler de verbeurclclmaid (2).
verklaring wettelijk met r:eclenen
om2° De 1Je1·soon d'ie, niettegenstaande het
kleclen;
verval voorzien bij a1·tilcel 1 van het
Overwegencle clat, naar aanleicling van
besl~tit-wet van 19 September 1945 bede verwijzing na verbreking, het Hof van
tt·efjende de epuratie inzake bttrgm·beroep te Brussel cliencle te beslissen of
t1-mtw, alB lciezer deelneemt aan een verer ter zake wettelijk aanleicling bestoncl
kiezing V001' de lVetgevende Kame1·s,
tot verbeurclverklaring en, in bevestigencl
pleegt
een politi.elc miscl·rijf dat behooTt
geval, de voorwerpen moest bepalen

te

nota onderaan verbr., 18 October 194.3 (Bull.
en PASIC., 1944, I, 5).
,
(1) Het arrest van verbreking met verwijzing. is van 25 November 1946 (A1·1·. Yerb1·.,
1946, blz. 411; Bull. en PAsrc., 1946, I, 446).

tot de bevoegdheicl van het hof van
assisen (3).

(2) en (3) Zie de conclusie van de Heer
eerste advocaat-generaal Raoul Hayoit. de
Termicourt in Bull. en PAsrc., 1947, I, 168.
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131(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL,
T, CRAENHALS.)
ARREST.

HEJT HOF · - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied van
de heer Procureur-Generaal bij het Hof
van beroep te Brussel;
.
Overwegende dat, blijkens de overgelegde processtukken,, de Raadkamer der
·Rechtbank van eerste aanleg- te Brussel
Pierre-Antoine-Marie Craenhals, handels~
reiziger, geboren te l.onderzeel de 6 Me1
1903, wonende te Brussel, Alfred Stevepsstraat n~ 35, verwezen heeft naar de Correctionele Rechtbank te Brussel onder dt;
betichtin.O' : « te Rrussel, op 17 Februan
1946, in ~vertreding van artikelen 1 en 8
van het besluit-wet van 19 September 1945
genomen ter uitvoering der wet van
20 Maart 1945 van het recht van openbare
functies, bedi~ningen of betrekkingen te
vervullen, het recht om te &temmen, te
kiezen of verkozen te worden, van rechtswege levenslang vervallen zijnde om, titularis zijnde van een werkelijk of plaatsvervangend mandaat, openbare functie,
bediening of betrekking, ontzet, vervallen
verklaard, afgezet of van ambtswege on~
slagen geweest te zijn, ter zake ·om pohtieagent der Stud Brussel zijnde, door de
beraadslaging van de gemeenteraad der
Stud Brussel op 6 April 1945, goedgekeurd
op 8 Juni 1945 door de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Brabant afgezet geweest zijnde op grond van
zijn ' gedraging ten opzichte ,van de
vijand tijdens de bezetting, in weerwil
van het uitgesproken verval, reChtstreeks
of door het stellen van een tussenpersoon gebruik te hebben gemaakt van een
der rechten waarvan hij vervallen is, namelijk van het recht om te stemmen >> ;
Overwegende dat, bij vonnis dd. 2 December 1946, voormelde rechtbank Craenhals heeft veroordeeld wegens het hem ten
laste gelegd feit tot een jaar gevangenisstraf en tot een geldboete van 10.000 fr.,
verhoogd met 60 opdeciemen, en vervangbaar door drie maimden gevangenzitting
in geval van niet-betaling binnen de wettelijke termijn;
Dat beklaagde en het openbaar ministerie van dat vonnis in hoger beroep gekomen zijn en dat, bij arrest gewezen op
15 Februari 1947, bet llof van beroep het
bestreden vonnis te niet' heeft gedaan en
zicll onbevoegd heeft verklaard op deze
grond dat het ten laste van de beklaagde
gelegd feit « een vergrijp uitmaakt tegen
de politieke rechten Wjlardoor de burgers
aan de staatsinrichting deelnemen en nat
zijn strafwaardighEiid uitsluitelij~ . te
wijten is aan het bestaan van de pohtwk'e
instellingen welke het aanvalt »;
Overwegende dat bovenbedoelde beschikking der Raadkamer van de Rechtbank

·

,

'
,

van eerste aanleg te Brussel en het arrest van het Hof van beroep te Brussel
dd. 15 Februari 1947 beide het gezag van
het gewijsde verkregen hebben en dat
hun strijdigheid een negatief gescllil van
rechtsgebied heeft doen ontstaan, hetwelk
de loop van het gerecht belemmert ;
Dat er, die.ntengevolge, aanleicling is tot
regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat artikel 98 der Grandwet, met algemene bewoorclingen, aan het
hof van assisen bevoegdheid toekent tot
kennisname van de politieke misdrijven ;
Overwegende dat de bepalingen van de
artikelen 1 en 8 van het besluit-wet del.
19 September 1945, op grond waarvan
verweerder wordt vervolgd, tot doel hebben, zoals het verslag aan de Regent
erop !}rnkt, de in rlie artikelen bedoelcle
per'sonen uit de politieke gemeenschap te
werl'.n;
Dat, w voormeld artikel 8 strafbaar
stelt het deelnemen, in scliending van artikel 1, aan een wetgevende verkiezing, de
redeii dliarvan hierin ligt dat zulk feit
een bedrog uitmaakt waardoor de kiesverrichtingen worden vervalst en de oprechtheid van de stemming kan worden
verdraaid ;
Ov~rwegende dat, wanneer aan de verkiezingen van de Wetgevende Kamers, gevolglijk aan de samenstelling van die politieke lichamen, personen deelnemen die
door voormeld besluit-wet uit dat recht
zijn ontzet omdat zulke deelneming van
aard is de samenstelling van die Kamers
te verdrnaien, betwiste deelneming rechtstreeks BelgH:\'s politieke instellingen annrandt;
Dat uit het vorenstaande volgt dat het
ten laste van verweerder ·gelegd feit bij
zijn natuur een politick misdrijf uitmaakt
in de zin van- artikel 98 der Grondwet;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, veni.ietigt de beschikking dd. 21 Juni
1946 van de Raadkamer der Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van voorbedoelde
rechtbank e:h dnt melding er van zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd bevel; verwijst de zaak naar de Kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Brussel.
21 April1947. - 2" kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. "--- Vm·slaggeve1·, H. Simon.
Gelijklll'idende conclusie, H. Hayoit de
Termicourt, eerste advocaat-generaal.
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1° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN.
AR'fiKEL 16, § 3, VAN DE OP 3 JUNI 1941

-132SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - « KENNISGEVING VAN AANSLAG. ll - WOORDE DIE HUN
DRAAGWIJDTE . NIET HEBBEN VERLOREN INGEVOLGE ARTIKEL 4 VAN HE'r KONINKLIJK BESLUIT N'' 271 VAN 30 MAAR'f 1936.
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
ARTIKEL 61, ~ 3, VAN DE OP 3 JUNI 1941
SAMENGE.SCHARELDE WETTEN. -'- « KENNISGEVING VAN AANSLAG. ll - BETEKENIS VAN DIE
WOORDEN.
'
1 o Artilcel 4 van het lconinlclijlc besluit
nr 271 van 30 Maa1·t 1936, hetwelk in
(£1'tilcel 59, § .l, van de samengeschalcelde
wetten bet?·ettend.e d.e inlcomstenbelastingen, (le vermelding van (le lcennisgeving
van d.e aanslag heeft weggelaten, heeft
d.ezelfcle woorden, wellce voo1·lcomen in
Mtilcel 61, § 3, 1lan gezegde wetten, niet
van alle dmagwij(lte ont1)loot.
2° In a1·tilcel 61, § .~, van de 01J .'1 Jtmi 1941
samengeschalcekle wetten hebben de
woorrlen « lcennisgeving van aanslq,g ll
h1m gebntilcelijlce betelcenis; zij beduiaen een aan de belastingsch1£ldige gegeven be1"icht van het bedmg van een
bepaallle a(tnslag. ·

(BEHEER VAN FINANCIEN,
T, N. V. « BROUWERIJ ROMAN ll.)
ARRES'l',
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 Juni 1946 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, schending: 1° van artikelen 55, § 1, laatste lid, 59, § 1, 60, laatste
lid, 61, § 3, tweede lid, 62, 65, eerste lid,
der bij besluit van 3 Juni 1941 samengeschakelde belastingwetten en 2° van artikel 97 der Grondwet, .daar waar het Hof
van beroep te Gent de uitnocliging dd.
27 April 1942 van de controleur beschouwd heeft als een kennisgeving van
de aanslag, bedoeld bij artikel 61, § 3,
tweede lid, van voormelde wetten en een
buiten de wettelijke termij;n ingedien(l
bezwaarschrift tijdig en ontvaukelijk
heeft verklaard :
Overwegende dat de voorziening het arrest bestrijdt voor zover clit een bezwaarschrift ontvankelijk heeft verklaard
dat reeds op 26 Mei 1942 door de verweerder ingediend werd tegen de a;mslag
in de mobilienbelasting, welke op 30 Mei
1942 werd ingekohierd en waarvan het
aanslagbiljet aan de verweerster slechts
op 4 J uni 1942 werd gestuurd ;
Overwegende dat, volgens aanlegger,
het arrest ten onrechte en zonder zijn beslissing te motiveren als een kennisgeving
van de aanslag, in de zin van artikel 61,
§ 3, der op 3 Juni 1941 samengeschakelde
wetten, beschouwcl heeft een aan de verweerster op 27 April 1942 genotificeerd

bericht, dat slechts een verwittiging uitmaakte van een bij artikel 55, § 1, cler
hiervoren aangeduide wetten voorziene
verbetering; dat, overigens, de 'woorclen
« kennisgeving van aanslag ll, welke voorkomen in artikel 61, § 3, van alle draagwijdte ontbloot zijn sedert diezelfde woorden in artikel 59, § 1, werden weggelaten;
Overwegende, enerzijds, dat uit het
bestreden arrest blijkt dat het betwist
bericht geen verbetering behelsde van het
cijfer der door de aanlegger aangegeven
inkomsten; dat het beheer op dat inkomstencijfer de berekening van de belasting
heeft opgemaakt; dat clit bericht dus geen
verwittiging kan uitmaken van de bij
. artikel 55, § 1, der samengeschakelde wetten voorziene verbetering ;
·
Overwegende, anderzijds, dat, wel is
waar, artikel 4 van het koninklijk besluit
nr 271 del. 30 Maart 1936, in artikel 59,
§ 1, cler samengeschakelde wetten de vermelding van ·de kennisgeving van de
aanslag heeft weggelaten, cloch dat die
. wqorden in artikel 61, § 3, behouden werclen, niet alleen door het voormeld konink· lijk besluit, doch ook door de latere wetgeving; dat het beheer, willekeurig, aan die
woorden alle draagwijdte wil ontzeggen;
Overwegende dat, daar de wet de kennisgving van de aanslag niet bepaalt,
aan die woorden hun gebruikelijke' betekenis client gegeven, 't is te zeggen, deze
van een aan de belastingschuldige gegeven bericht van het bedrag van een bepaalde aanslag ;
Overwegende dat het bestreden arrest
er op wijst dat het aan de verweerster
op 27 April 1942 genotificeerd bericht aanduidde : het bedrag van de belastbare inkomsten, het bedrag en de aard van de
belasting, alsmede de datum van de eisbaarheid der belasting en de plaats waar
deze moest betaald worden; ·
·
Dat, door te beslissen dat dergelijk bericht alle bestanddelen bevatte van een
kennisgeving van de aanslag, bedoeld
bij artikel 61, § 3, het arrest aan de woorden van die wetsbepaling een verklaring
heeft gegeven die overeenstemt met hun
gebruikelijke zin en het zijn beschikkend
gedeelte heeft gemotiveerd;
Dat het middel, aldus, · in zijn eerste
onclerdeel, . in rechte, en, in zijn tweecle
onderdeel, in feite niet opgaat;
Om ·die redenen, verwerpt de voorziening; kosten ten laste van de Staat.
<

21 April1947. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de Oocqueau
des Mattes. - GeUjlcluillenfle conclusie,
H. Hayoit de Termicourt, eerste advocaatgeneraal.
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OVEREENKOMST.
WEDERKERIG
CONTRACT. ___.:_, « EXCEPTIO NON ADIMPLETI CON'fRACTUS ll BJl<STAAT VAN RECHTSWEGE.
DRAAGWIJDTE VAN DIE REGEL.
2o BEWIJS. -,--- BURGlj:RLIJKE ZAKEN.
"''EDERKERIG CONTRACT. - «EXCEPTIO NON
ADIMPLETI CONTRACTUS l). BEWIJSLAST.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. ARREST DAT VASTSTELT DAT NIET WORDT BETWIST DAT EEN IN HOGER BEROEP INGEDIENDE
WEDEREIS EEN NIEUWE EIS IS EN DAARUIT AFLEIDT DAT HIJ ONONTVANKELIJK IS. GEBREK AAN CONCLUSIES WAARIN WORDT BEWEERD DAT DE WEDEREIS EEN VERWEER
TEGEN DE HOOFDEIS UITMAAKT. - ARREST
WETTELIJK GEMOTIVEERD.
1 o De exceptio non adimpleti contractus
be8taat van 1·eahtswege in de wederkerige contraaten en laat aan ieder van
de pa?"t·ijen toe de uitvoering van haar
vm·bintenis te sahorsen en haa1· eigen
prestat-ies te stalcen zola11g haar medeaontmctant in gebrelce blijft de zijne na
te leven. (Burg, Wetb., artt. 1102 en

1184.)
2o De partij die, in een wederlcedg contract de exceptio non adimpleti contract~s opwm·pt moet het jeit bwwijzen
dat de sahorsin:q van haa1· ·verbinten:is
heeft teweeg,qebraaht. (Burg. Wetb.,

art. 1315, al. 2.)
3o Is wetteUjlc gemottvee·rd, het an·est dat
vaststelt dat niet worat betwist dat een
in hoger beroep ingediende wedereis
een nieuwe c·is ·is en daantit afie·iclt dat
Mj onontvanlcelijlc is, indien de parti.j,
wcllce die cis heett ·ingediend, geen
aonalusies hceft genomcn waarin wo·rdt
beweerd dat liij een verwee1· tegen de
hoofdeis ltitmaalct (1). (Wetb. burg.

rech tspl., art: 464.)
(DE WANT, T. N. V. COMPAGNIE BELGE
DES COULEURS ET VERNIS CC VALENTINE )l.)
ARREST,
HET HO:IJ'; - Gelet op :tiet bestreden
arrest, op 19 Februari 1944 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 1101, 1102, 1131, 1145, 1146. 1184,
1315 en 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
en van de bewijskracht der besluiten in
beroep van eiser ;
Eerste tak, floordat 'het bestreden arrest, zonfler te betwisten dat verweerster
in verbreking tekort was gekomen aan
(1) Zie verbr., 23 November 1922 (Bull. en
PAsiC., 1923, I, 78) ; 29 Februari 1940 (ibid.,
1940, I, 64).

haar contractuele verplichting een maandelijkse vergoeding aan eiser uit te
keren, en, na vastgesteld te hebben dat zij
geweigerd had deze vergoeding te betalen, beslist heeft dat gezegde eiser, aan
wie verweerster verweet zijn hieraan
beantwoordencle verplichting van nietmecledinging niet te hebben uitgevoerd en
van wie zij, uit hoofde hiervan, schadevergoeding eiste, niet gerechtigd was
tegen deze vordering de emaeptio non
adimpleti aont?-aattts in te roepen, om reden dat hij niet voorafgaandelijk verweerster in gebreke had gesteld haar verplichtingen tegenover hem na te komen,
wanneer de oorzaak der verbintenissen,
welke uit een wederkerig contract voor
iemand voortspruiten, in de beantwoordende verbintenissen bestaat welke nit
dat contract voor cle tegenpartij voortspruiten; wanneer, bijgevolg, eiser de verplichting niet had zijn verbintenis uit te
voeren ·zo lang verweerster naliet de hare
uit te voeren, wanneer geen enkele wettelijke ·bepaling hem tot een voorafgaandelijke ingebrekestelli.ng verplichtte, daar
zulks ten hoogste kon vereist worden
voorafgaanclelijk aan een vordering tot
verplichte uitvoering of schadevergoeding,
welke eiser zelf zou hebben ingesteld,
hetgeen in •casu het geval niet was, wanneer, in alle geval, de voorafgaandelijke
ingebrekestelling niet vereist is telkens
als de schuldenaar zijn inzicht niet te betalen reeds te kennen heeft gegeven;
Tweede tak, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat eiser in verbreking had moeten bewijzen dat verweerster, alhoewel aangemaand, haar verbintenissen wederrechtelijk niet was nagekomen, wanneer het de partij is, welke
de betalirtg moet doen, die de betaling
moet bewijzen;
Derde tak, · doordat het bestreden arrest
bevestigcl heeft dat cle emaeptio non aclimpleti aont1·actns, door. eiser in verbreking
opgeworpen, niet gegrond was bi.i gemis
aan ingebrekestelling van verweerster door
eiser, wanneer de besluiten in beroep
van eiser in verbreking, welke een vordering tot ontbinding en een emaeiJtio non
aclimpleti aontmat·us bevatten, gegrond op
het niet-nakomen door verweerster van
haar verplichtingen, als een aanmaning
en een ingebrekestelling moeten worden
uitgelegd :
Overwegende clat het bestreden arrest,
zonder nit dien hoofde bestreden te zijn,
vaststelt : 1 o cla t als . onbetwist tussen
partijen vaststaat dat, niettegenstaande
zijn verbintenis zich te onthouden van
elke mededinging- gedurende de twee jaar
vanaf de verbreking der overeenkomst
(art. 7, lid 1), dit wil zeggen vanaf 19 November 1938, appellant, thans aanlegger
in verbreking, op 9 Januari 1939 in dienst
bij een mededingende firma trad; 2° <lat

-- 134 -de eis door de verweerster, oorspronkelijke aanlegster, ingesteld ertoe strekt de
betaling te bekomen van de som van
'lo6.315 fr. 50, berekend overeenkomstig
artikel 8 van het contract, luidende als
volgt : « .Au cas oii, apres la cessation du
contrat, l\1. De Want manquerait aux
obligations stipulees aU:x articles... 7, la
compagnie Valentine serait en droit d'exi,
ger le versement par lui, a titre de clause
penale, d'une indemnite egale a douze fois
la somme mensuelle moyenne qu'il aura
touchee de1mis le debut du present contrat au titre de son appointement fixe et
de sa commission (art. 4, al. A et B) >>;
3o dat tegen die eis aanlegger opwerpt
dat verweerster hem de maandelijkse
vergoeding niet betaald heeft, door artikel 7, lid 2 en volgende bepaald als volgt :
« Correlativement, pour faciliter a l\1. De
Want la rpcherche d'un emploi en dehors
de ses specialites, la compagnie Valentine
lui consent les avantages suivants : toutes
les fins de mois, pendant les six premiers
mois de resiliation, elle lui versera nne
somme representant le quart de ce qu'il
aura touche en moyenne mensuellement
tle]JUis le 31 janvier 1938 au titre de son
traitement fixe et de sa commission ordinaire >> (art. 4, al. A. et B) ; 4° dat aanlegger de exceptio non adimpletv cont·ractus
tegenstelt en aanvoert dat hij noodgedwongen de bediening van makelaar in de
mededingende firma aanvaard heeft, daar
geintimeerde weigerde hem de sommen te
betalen, welke zij zich verbonden had hem
nit te keren op het einde van ieder der
zes maanden volgende op zijn nittreden
nit haar dienst;
Wat het eerste onderdeel van het middel
betreft :
Overwegende dat de exceptio non adimtJlet-i contractus in de wederkerige contracten van rechtswege bestaat; dat zij
elke partij toelaat de nitvoering• van huar
verbintenis te schorsen en, aldns, haar eigen prestaties te staken, zolang haar
medecontracta:nt in gebreke blijft de zijne
na te leven ;
Overwegende, echter, dat hij die aanlegger is op de exceptie, deze inroept en
beweert voorlopig bevrijd te zijn, overeenkomstig artikel 1315, alinea 2, van het
Burgerlijk Wetboek, het feit moet bewijzen dat de schorsing van zijn verbintenis
hee:('t teweeggebracht; .
Overwegende dat aanlegger dns moest
bewijzen dat de verwerende vennootschap
in gebreke was gebleven de haar door de
overeenkomst opgelegde prestaties nit te
voeren;
Doell overwegende dat het bestreden
arrest in het licht stelt dat de aanlegger,
door in dienst te treden bij een mededingende firma, aan zijn nit het contract
ontstane verbintenissen is tekort gekomen
en, daardoor, de uitvoering van de be-

twiste overeenkomst definitief onmogelijk
heeft gemaakt;
Overwegende dat deze vaststelling volstaat om de beslissing van de rechter te
rechtvaardigen; dat er dns geen aanleiding toe bestaat na te gaan of aanlegger,
om op doeltreffende wijze de exceptie van
niet-uitvoering te kunnen i:tlroepen, de
verweerster noodz.akelijk moest in gebreke stellen; dat het eerste onderdeel
van het middel, dat hierop een ontkennend antwoord staande houdt, bijgevolg
van belang ontbloot is ;
Wat het tweede onclercleel van het middel betreft :
Overwegende dat, zoals de verwerende
vennootschap het cloet opmerken, cc het
twistpurit niet was te weten of de vergoeding, al dan niet, betaald werd, doch of
aanlegger, alvorens de vergoeding waarvan spraak te hebben ontvangen, gerechtigd was het beding van niet-mededinging
te schenden » ;
Dat het middel in clit onderdeel dns niet
dienend is ;
.Aangaande het derde onderdeel :
Overwegende dat clit onderdeel van het
middel, zoals hiervoren werd gezegd, van
belang ontbloot is;
Over het tweede middel, scliending van
artikel 97 der. Grondwet, van artikel 464
van het W etboek van bnrgerlijke rechts"
pleging, 1319, 1320 en 1322. van het Burgerlijk Wetboek, en van de bewijskracht
van de besluiten van. eiser v66r het hof
van beroep, doordat het bestreden arrest,
na eenvoudig te hebben vastgesteld dat
elser in verbreking een tegeneis had
ingesteld strekkende tot de ontbinding
van het beding van niet-mededinging,
welke niet aan de eerste rechter onderworpen werd, en zonder te onderzoek~n
of deze tegeneis een ·verweer uitmaakt
tegen de hoofdeis, de tegeneis onontvankelijk heeft verklaard, wanneer
artikel 464 van het W etboek van burgerlijke rechtspleging bepaalt dat geen
nieuwe eis in beroep mag ingesteld worden tenzij wanneer de nieuwe eis een
verweer uitmaakt tegen de hoofdeis,
wanneer het nit de beslniten van eiser
v66r het hof van beroep blijkt dat de
tegeneis, strekkende tot ontbinding van
het beding van niet-medeclinging, een ·verweer nitmaakte tegen de hoofdeis, strekkende · tot de toepassing van gezegd
beding van niet-mededinging, en, in subsidiaire orde, wanneer het nit de bewoordingen van het bestreden arrest onmogelijk is nit te maken of de rechters over
de grond hebben willen beslissen dat in
cas·n de tegeneis van eiser in verbreking geen verweer uitmaakte tegen de
hoofdeis, ofwel, of zij cleze vraag beschouwd hebben. als van geen belang en
zonder invloed op de ontvankelijkheid van
gezegde tegeneis, hetgeen aan het Hof
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niet toelaat te bepalen op welk juridisch
stelsel de rechters over de grond hun beslissing hebben willen staven, en aldus
een schending uitmaakt van artikel 97 der
Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat niet betwist wordt dat de
door aanlegger. ingediende eis een nieuwe
eis is; dat het uit cUe vaststelling afieidt
dat dergelijke eis niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, daar aanlegger geen
conclusies heeft genomen om staande te
houden dat zijn eis een verweer uitmaakte tegen de hoofdeis, de bestreden
beslissing het geloof niet heeft kunnen
schenden dat aan d1e conclusies client gehecht, noch het verwijt heeft kunnen oplopen ze op dat punt zonder antwoord
te hebben gelaten;
Dat, anderzijds, de rechter, door te verklaren dat die eis, . enkel omdat hij
nieuw is, niet ontvankelijk is, zonder
dubbelzinnigheid de reden van z~jn beslissing doet kennen, reden die, al ware
ze verkeerd, niettemin voldoet aan de
vereisten van artikel 97 der Grondwet;
Dat het middel, noch ·in hoofdorde, noch
in bijkomende orde, kan aangenomen worden;
Om die redeneli, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergot•ding van 150 frank jegens verweerster.
24 April1947. -1• kamer.- Voorzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. Fauquel, voorzitter. - Gelijkltticlende conclusie, H. Oolard, advocaatgeneraal. - Pleiters, .HH. Van Leynseele
(loco M. Struye) en. Simont.
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24 April 1947.
VEJRBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT HET
MOTIEF BETWIST DAT DE RECHTER OVER DE
GROND ERTOE HEEFT GEBRACHT VOLDOENING 'fE
GEVE~ AAN DE . ElSER. MIDDEL NIET ONTVANKELI.JK ALS VAN BELANG ONTBLOOT.

De pa1·tij, cUe de erkenn·lng bekomt van
· de (liJo1· haa1· ingeroepen 1·cchten, is niet
ontvanlcelijk, bij gcbrelv aan belang,
de motieven te betwisten die de ~·ech
te·r ove·r de grond e1·toe ·hebben gebmcht haa1· cis in te willigcn.
(N.

V.

« ANTWERPIA-LEVEN )},

T. GEMEENTE

BRASSCHAAT.)
ARREST.

HEJT HOI!~; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 Februari 1943 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

Over het eriig middel, gesteuncl op de
schending van artikel 11 der Grondwet;
520, 521. 537, 544, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek; 50 van het decreet
van 14 December 1789 betreffende de inrichting van de gemeen:tebesturen; 3, en
inzonderheid 3, 1 o, van titel XI van het
decreet van 16-24 Augustus 1790 op de
rechterlijke inrichting; 46 van titel I van
het decreet van 19-22 Juli 1791 betreffende
de inrichti~lg van een· gemeentelijke politie; 1, en inzonderheid · 1, alinea 1, 6 en
15, en inzonderheid 15, alinea 1, van de
wet van 1 Februari 1844 op de politie van
de wegen, gezegde artikelen 1, 6 en 15
onderscheidenlijk gewijzigd door het enig
artikel van de wet van 15 Augustus 1897
wijzigingen brengende aan de gemeentewet en aan de wet van 1 Februari 1844
op de politic van de wegen en door. artikelen 1 en 3 van de wet van 28 Mei 1914
tot herziening van de wet van 1 Februari
1844; 1 van de wet van 27 Mei 1870 tot
vereenvoudiging der bestuurlijke pleegvormen inzake onteigening ten ;:tlgemenen
nutte; 76 en inzonderheid 76, 7°, 78 en 131,
en inzonderheid 131, 9°, van de gemeentewet met al de wijzigende wetten, samengeschakeld door koninklijk besluit van
27 November 1891. doordat het bestreden
arrest, nadat het · vastgesteld had dat de
aanlegster in verbreking eigenaarster was
gebleven van de grond en de bomen van
de Boskapellei, ingelijfd in de stedelijke wegenis, beslist heeft dat de verweerster, krachtens haar politierecht, niet aileen de nodige bestratingswerken kon
clo~n uitvoeren, maar, bovendien, gerechtigd was, mits betaling van een vergoeding, het verwijderen te bevelen van de
bomen ·die op de van ambtswege ver-.
brede bedding groeien, en een deskundige
heeft aangeduid met opdracht de waarde
te ramen der gevelde bomen op de dag
van hun uitroeiing, dan wanneer de getneenteoverhei'd, zo het haar, krachtens
haar politierecht, toegelaten is de nodige
maatregelen te treffen om de goede
staat der openbare wegen te verzekeren
die doorheen de private eigendommen zijn
aangelegd, en, aldus, de uitoefening van
_het eigendomsrecht te beperken, nochtans
zonder onteigening en betaling van een
billijke en voorafgaande vergoeding, de
particulieren niet kan beroven van hun
recht van beplanting, noch de bomen vellen waarvan zij eigenaars zijn, zelfs indien het vellen het verbreden moest toelaten van de bedding van de doorgang :
Overwegende dat de naamloze vennootschap « Antwerpia-Leven )), aanlegster in
verbreking, de gemeente Brasschaat gedaagd heeft tot betaling van een som van
20.000 frank, bij conclusie op 100.000 frank
~ebracht, ten titel van vergoeding. voor
de schade die haar door de gemeente berokkencl werd door het vellen van een
reeks bomen die zich bevonden op een
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grond waarvan aanlegster eigenares was,
doch die in de openbare weg was ingelijfd; dat, alclus, de vordering steunt op de
wederrechtelijke schencling van het eigendomsrecht van aanlegster, waarvoor
vergoeding verschuldigd is, overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Oveqvegende dat, tot staving van haar
eis, de naamloze vennootschap « Antwerpia-Leven ll in haar conclusie, zowel
in eerste aanleg als v66r het hof van
beroep, en, trouwens, ook v66r het Hof
van verbreking, staande houdt dat verweerster cle proceduur tot onteigening ten
algemenen nutte had moeten naleven;
Overwegende dat het bestreden arrest
de vordering van aanlegster heeft ingewilligd; dat het aan deze het eigendomsrecht
over de grond en over de bomen die er
zich op bevDnclen erkent, dat het haar
een recht op vergoeding toekent en beslist dat het bedrag er van zal vastgesteld
worden door deskuncligen; dat deze beslissing door aanlegster niet bestreden wordt ;
Overwegende, echter, dat het arrest zijn
beslissing niet staaft op artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, doch beslist dat
de gemeente Brasschaat, krachtens haar
politierecht over de wegen, gemachtigd
was de nodige be~tratingswerken te doen
uitvoeren en, derhalve, het recht had de
zich op de verbrede bedding bevindende
bom~n te vellen of te doen vellen, dit,
mits betaling van een vergoeding aan de
eigenaars van de bomen ;
Overwegende dat het middel zich erbij
bepaalt die reden te betwisten ;
Overwegende dat aanlegster, aan wie de
over de grond beslissende rechter het gevorderd recht tot vergoeding toekent,
geen -belang erbij heeft de motieven te
betwisten die het hof van beroep in rechte
ertoe gebracht hebben de bestreden beslissing te neinen ;
Dat het middel dus als van belang ontbloot voorkomt, en, derhalve, niet ontvankelijk is ;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegster tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens de verweerster.
24 April1947.- 1" kamer.- Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Leperre. - Gelijkluidende conclusie, H. Oolard, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Veldekens.
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28 April 1947.

MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILiGHEID VAN DE STAAT. - AANGIFTE
AAN DE VI.JAND. - ARTIKEL 121bis VAN HET

1

STRAFWETBOEK. - MISDRI.JF VAN GJi:MEEN
RECHT.
2° STRAF. - AANGIFTE AAN DE VIJAND. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - DOODSTRAF VERVANGEN DOOR DE IN ARTIKEL 80
VAN HET STRAFWETBOEK OPGESOMDE STRAF~'EN.

1 o A.lhoewel voorzien bij a1·tikel121bis 1Jan
het Sfl·afwetboek, dat ingelast we1·d in
het hoofclst~tk betreffende de misdaden
en de wanbecll"ijven betreffer;,de de uitwenclige veiligheid van de Staat, maakt
de aangifte aan de vijand een misdTijf
uit van gemeen 1·echt tegen pa1·ticulieren.
2° In geval van ve1·zachtende omstancligheden, wo1·dt de voo1· de aangifte aan de
vijand voorziene doodstraf ve1·van!7en
clo01· de in artilcel 80 van het Btrafwetboek opgesomcle straffen, en niet door
cleze in artikel B.l opgesomd.

(AUDITEUR-GENERAAL EN THl'EBAUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 J anuari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel;
Aangaande de voorziening van de publieke partij :
Over het enig mindel, schending van
artikelen 81 en l21bis van het Strafwetboek (besluit-wet van 17 December 1942),
doordat het bestreden arrest de betichte
veroordeelt tot de straf van levenslange
dwangarbeid, terwijl de door de wet voorziene doodstraf, in geval van verzachtende
omstandigheden, door de levenslange of
tijdelijke hechtenis moet vervangen worden:
Overwegencle dat het besluit-wet va~
8 April 1917, dat ·artikel 12lbis van het
Strafwetboek terzelfdertfjd als artikel 118bis van hetzelfde wetboek in de
wetgeving heeft ingebracht, voorafgegaan
is van een verslag aan de Koning· dat, zo
het, in een uitgebreide uiteenzetting, het
politiek karakter van de misdaad van
artikel 118bis tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd floet uitschijnen, betreffende artikel 121bis slechts
deze enkele zin vermeldt : « Het zal diegenen treffen die met een kwaad opzet hun
medeburgers zouden aanklagen ll ; dat uit
deze bewoordingen blijkt dat artikel12lbis,
alhoewel ingelast in het lwofdstuk der
misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, nochtans
slechts een inbreuk van gemeen recht uitmaakt tegen particulieren gepleegd;
Overwegende dat de tekst van dit artikel deze interprgtatie versterkt, eerst
doordat het de aangifte van een ingebeeld
feit beteugelt, welke slechts de aange-
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klaagde persoon kan treffen en, daarna,
doordat dit artikel straffen oplegt die
door hun aard eigen zijn aan de inbreuken van gemeen recht;
Overwegende dat het besluit-wet van
17 December 1942, dat er zich bij beperkt
heeft het ·kwaad opzet niet meer te vereisen voor het bestaan der misdaden en
wanbedrijven voorzien bij artikel 121bis
van het Strafwetboek, en de straffen te
verzwaren, noch voor doel, noch voor uitwerksel gehad heeft, de aard van. de inbrenk te veranderen;
Overwegende, clienvolgens, dat, in geval
van aanneming van verzachtende omstandigheden, het artikel 80 van het Strafwetboek is, eigen aan de straffen van gemeen
recht, dat moet toegepast worden en niet
artikel 81 van hetzelfde wetboek, dat de
straffen bedoelt welke wegens inbreuken
tegen de uitwendige veiligheid van de
Staat worden uitgesproken;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
de in het middel bedoelde artikelen niet
heeft geschonden ;
Overwegende, voor 't overige, alsook op
de voorziening van aanlegster Thiebaut,
dat de substantH!le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanlegster Thiebaut
tot de kosten van haar voorziening en
laat de kosten van de voorziening van de
publieke partij ten laste van de Staat.
28 April1947. - 2" kariler.- Voorzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Giroul. · - Gelijklu.idencle conchtsie,
H. Oolarcl, aclvocaat-generaal.
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1° STRAF. - W ANBEDRIJF NAAR DE POLITIERECHTBANK VERWEZEN DOOR AANNEMING VAN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - GELDBOETE HOGER DAN 25 FRANK. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN BETICHTE.
- VlTIRBREKING. - BEVOORDEELT DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
1° Wanneer een wanberkijf naar cle politieTechtbanlc ve1·wezen weTd door aannemi.ng van verzachtende omstandigheden, lean noch de politie1·echtbank noch
de correctionele rechtbank uits1J1"aalc
doende in hoger·bemep, een boete hoge1·
dan 25 frank opleggen (1). · (Strafwet-

(1) Sic verbr., 4 Juli 1938 (An·. Ve1·b?-., 1938,
blz. 151); 2 December 1946 (A•·r. Verb,._, 1946,
biz. 425; Bull. en PASIC., 1946, I, 458).

boek, artt. 38 en 85 ; wet van 4 October
1867, artt. 4 en 5.)
2o De burge'flijk vemntwooTdelijke pa1·tij
tl"ekt voo1·deel 1tit de, op 'L'001"Ziening van
betichte, ltitgespmken ve1·brekin.rJ van
de vemordelingen, waarvoo1· zij btt1"geTlij lc ve1·antwoo·rdelij lc werd verklaa1·d (2).

(PIRET EN DURANT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 ,Januari 1946 gewezeri door
de Oorrectionele Rechtbank te Hoei. zetelende in graad van hoger beroep; ·
Aangaande de voorziening van Piret :
Over het enig middel, afgeleid hieruit
dat de bestreden beslissing de aanlegger
veroordeelt wegens onvrijwillige slagen
of verwondingen, tot een correctionele.
straf, zijmle een geldboete vaJ;J. 50 frank,
'dan wanneer deze betichting bij -beschikking van de raadkamer gecontraventionaliseerd w:erd :
Overwegende dat, ten gevolge van een
beschikking van cle Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, del.
13 November 1946, :waarbij verzachtende
omstandigheden werden aangenomen, cle
aanlegger v66r de bevoegde politierechtbank verwezen werd wegens onvrijwillige
slagen of verwcmdingen; dat het bestreden vonnis de aanlegger wegens deze overtreding veroordeelt tot een correctionele
straf, zijnde een geldboete van 50 frank;
Dat het, alzo, artikel 38, eerste alinea,
van het Strafwetboek geschonden heeft;
Aangaande de voorziening van Durant :
Ovetwegende dat niet blijkt dat de aanlegger, burgerlijk verantwoordelij)l:e partij, zijn voorziening betekend heeft aan de
publieke partij waartegen het gericbt is ;
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de uitgesproken vernietiging, wat betichte betreft, zich, om
reden van de ondeelbaarheid, moet uitstrekken tot de beslissing gewezen tegen
de burgerlijk verantwoordelijke partij;
Overwegende, voor 't overige, dat de
substantH!le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de wegens de tweede betichting uitgesproken veroordeling overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt de tegen de
betichte en de burgerlijk verantwoordelijke partij gewezen bestreden beslissing,
doch in zover ze een geldboete van 50 fr.
uitspreekt wegens onvrijwillige slagen of
verwondingen, en tot al de kosten veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest
(2) Sic verbr., 24 September 1945 (Bull. en
1945, I, 226).
'

P~SIC.,

-138
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Hoei en dat melding er van zal gemaakt
worden op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; verwerpt de voorziening voor 't overige; veroordeelt de
burgerlijk verantwoordelijke partij Durant tot de kosten van haar voorziening;
laat de kosten der voorziening van Piret
ten laste van de Staat; verwijst de zaak,
alzo omscllreven, naar de Rechtbank van
eerste aanleg· te Luik, zetelende in graad
van hoger beroep.
28 AprU 1947. - 2° kamer. - Voorzitte;·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggeve;·,
H. Giroul. Gelijklniflencle conclnsie,
H. Colard, aclvocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREJKING.
STRA~"ZAKEN. ARREST HET BESLUIT-WET
OP DE AMNESTIE NIET TOEPASSELI.JK VERIKLARENDE EN DE HEROPENING DER DEBATTEN EN
IIET VERHOOR DER GETUIGEN BEVELENDE. VOORZIENING NIET ON1'VANKELIJK VOOR IIE'f
EINDARHEST.
Is niet ontvankeUjlc v66r het e·inda1-rest,
cle voo;·z·ien·inu tegen een an·est flat e;·
z·ich Mj betJm·lct het be~l·n·it-wet van
20 Septembe;· 19-'!5 op cle amnestic op beklact,qfle niet toepasselijk te ve;·Jclarcn
en de 1 hempening van cle de batten en
het verhoor fle;· getuigen te bevelen (l).

(Wetboek van strafvorclering, art. 416.)
(KOUPRIANOFF, T. HET BEHEEH VAN FINANOIEN.)

2
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VOORZIENING IN VERBREJKING.
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING
VAN DE RAADKAMER DE INTERNEl:UNG BEYELENDE. - VOORZIENING NIET ONTVANKELI.TK.
Is niet ontvanlceUjl;;, de voo;·ziening tegen
een beslissinu van fle ;·aaflkamf3r fle internervng bevelende, flergelijke beslissing vatbaar zijnde voo;· hager beroep.

(Wet van 9 April 1930, art. 8; wet van
4 Augustus 1832, art. 15, 1°.)
(WilLEMSEN.)
ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op de bestreden
bescllikking, op l October 1946 door de
Raadkamer van de Heclltbank van eerste
aanleg te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de beslissing van de
raadkamer, die de onmiddellijke internering' van aanlegger beveelt hoofdens. de
misdaden en wanbedrijven door llem gepleegd in een van de bij artikel 1 van
de wet van 9 April 1930 bepaalde toestanden, krachtens artikel 8 van dezelfcle
wet voor lloger beroep vatbaar was en, .
clienvolgens, niet in laatste aanleg was geveld;
.
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is (wet van 4' Augustus 1832, artikell5, 1°);
Om die redenen,,en zonder acht te slaan
dp de afstand die niet bewezen is uit te
gaan van aanlegger, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
28 Aprill947. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. ~ Ve;·slaggeve;·,
H. Demoulin. - Geli.ikluiclenfle conchtsie,
H. Colard, advocaat-generaal.

ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
nrrest, op 17 December 1946 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen;
Over de ontvankelijkheicl van de voorziening :
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
na verklaarcl te hebben dat betichte niet
lmn genieten van het besluit-wet del. 20 September 1945 op cle amnestie en clat het bewijs bij proces-verbaal aangevulcl mag
worden door gewone bewijsmicldelen, zich
erbij beperkt de heropening van de clebatten en het verhoor der getuigen te bevelen;
Dat clit arrest geen einde stelt aan de
vervolging en niet over cle bevoegdheicl is
gewezen; dat, krachtens artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering; de eis
tot verbreking tegen deze beslissing
slechts toegelaten is na het einclarrest;
Dat de voorziening, iiigediend v66r clit
eindarrest, niet ontvankelijk is;
Om die redenen. verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 .ADrill947.- 2e kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve;-slauuever,
H. de Clippele .. - Gel'ij lcl·uiclende conclt<s·ie, H. Colard, aclvocaat-generaal.
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BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE
TROUW. - VERKLARINO VAN EEN EXPLOOT
VAN BETEKENING DOOR DE RECHTER OVER DE
GHOND. - VERKLARING VEBENIGBAAU MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. - SOUVEBEINE
INTERPRETATIE.
(1) Zie verbr., 7 October 1940 (Bull.
1940, I, 246).
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De 1·echter over fle u·mnd ve1·klaart OJJ
souve1·eme wijze een exploot van betekenin_q, ·inflien zijn interp1·etatie met fle
termen van fle alcte niet onve?·enigbaar is (1).

28 April1947.- 2" kamer.- Voorzitte1·
H. F~uquel, voorzitter. - Ve·rslaggever:
H. Grroul. .......: Gelij lclu.idende conclu.s·ie
H. Oolard, aclvocaat-generaal.
'

(ISBEQUE, T. PROCUREUR-GENERAAL.)
ARu~;s•r.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 Noveruber 1947 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het enig middel, schending van
artikelen 4 en 11 van het besluit-wet van
19 September 1945 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw, 5 en 6 van het besluit van de RE'gent van 12 November
1945 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit-wet van
19 September 1945, til en 1030 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
97 der Grondwet, en der rechten van de
verdediging, doordat het bestreden -arrest
beslist heeft dat het exploot van deurwaarder Stainier dd. 15 Februari 1946,
waarbij de heer Krijgsauditeur bij de
Krijgsraacl, zetelende te Charleroi, aan
aanlegger een vordering heeft betekend
tot vervallenverklaring van de rechten
opgesomd bij artikel 123sexies van ·!let
Strafwetboek, niet nietig was en, dienvolgens, de termijn van verzet had doen lopen
welke voor aanlegger, krachtens artikel 4
van het besluit-wet van 19 September
1945, open stond, dan wanneer gezegd exploot aan de aanleg~er betekende dat hij
« bedoel~ was door een der bepalingen
van artlkel llb van het besluit-wet van
19 September 1945 ll en dat hij zich dienvolgens « blootstelde aan een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en
aan een geldboete, indien hij v66r de
3~ D_ecember 1946 aan de wetgevende, prov~ncrale of gemeentelijke verkiezingen als
lnezer of als canclidaat deelnam ll :
Overwegende dat het bestreden arrest
zowel bij verwijzing naar de motieve~
v~n de eerste rechter als bij eigen overwegmgen, en zonder de bewoordingen er van
tegen te spreken, het betekeningsexploot
van deurwaarcler ~tainier van 15 Februari
19~6 in. teite en, dienvolgens, op souvereme WIJZe, heeft_geinterpreteerd;
Dat uit deze interpretatie volgt dat het
betwist exploot overeenkomstig de wet is ;
Dat de bestreden beslissing, alzo, de in
h~t verhaal aangeduide wetsbepalingen
met heeft geschonden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiser tot de kosten.
(1) Zie verbr., 11 April 1946 (Bull. en PAsrc.,
1946, I, 148) en 8 Augustus 11l46 (Ar1-. Ve1-b1·.,
1946, blz. 280; Bull. en PA~rc., 1946, I, 309}.
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EPURATIE INZAKE BURGERTROUW.
- BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBER 1945,
ARTIKEL 2, 2°. -- TOETREDING TOT EEN
PARTI.J, BEWEGING OF ORGANISME, WAARVAN
HE'l' ALGEMEEN BEKEND WAS DAT Zl.J DE POLITII!.'K, DE PROPAGANDA m" DE !'LANNEN VAN DE
Vl.JAND IN DE HAND WER.KTEN. - RET VOL~
S'l'AA'l' DAT ZI.J VRI.JWILLIG EN VRI.J GESCHIED IS.
Orn onder toeJJassing te vallen van U!'tikel 2, 2°, vam het besl·tti.t-wet van 19 September 1945 betreffencle de epu.mtie inzalce burgedrouw, 1Jolstaat het flat de
toetTeding tot een 1Jartij, beweging of
oTgwnisme waarvan het algemeen belcend was flat zij cle 11olitielc, .de pTopa- ,
gancla of de plannen van de vijand in
de hand werh:ten, vdjwillig en m·ij is
geweest.

(GHISLAIN, T. DE PROCUREUR-GENERAAL
TE BRUSSEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het oestreden
arrest, op 30 November 1946 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste midclel, schending van
artikel 2, 2°, van het besluit-wet betreffende de epuratie in zake burgertrouw van
19 September 1945 en 97 der Grondwet,
doordat het bestreden a11rest, zonder te
betwisten dat, zgals de eerste rechter het
beslist had, de inscltrijving van eiser in
een bij het besluit-wet van 19 September
1945 bedoelde onvaderlandse partij geen
beredeneerde e11 overwogen toetreding was
geweest, die een ondubbelzinnige en genoegzaam volgehouden openbaring uitmaakt van een morele en politieke overtuiging, beslist heeft dat deze inschrijving
een « toetrecling in sell uitmaakte, volcloende om de inschrijving op de bij gezegd besluit-wet voorziene lijst te rechtvaardigt'n, . behalve verschoning of gronden van rechtvaardiging, zonder dat
moest worden vastgesteld dat deze toetrecling « b"recleneerd, overwogen of schulclig ll was, dan wanneer het besluit-wet
van de burgedijke en politieke rechten
slechts heeft willen vervallen verklaren
dezen die een overwogen en schuldige toetreding hadden gedaan tot de theorU~n van
een beweging ·die de vij and bevorderde en
dat dit verval, in casu, niet mocht uitge-
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-140sproken worden bij gebrek aan vaststelling in hoofde van aanlegger van het opzettelijk en, dienvolgens, scbuldig moreel
element, dat van dergelijke toetreding
doet blijken, dan wanneer bet bestreden
arrest, cloor ~1it een eenvondige « inscbrijving ll bij de rexistische partij het bewijs
af te leiden van een <c toetreding in se » tot
deze partij, twee nochtans onderscheiden
begrippen heeft verward, het een van materiele aard en het ander van morele aard
zijnde, en dat bet alzo de bewoordingen
van gezegd hesluit-wet heeft miskend, clan
wanneer het bestreden arrest, in aile veronderstelling, .door te beslissen dat de bij
dit besluit-wet voorziene toetreding niet
noouzakelijk « scliuldig ll moest zijn, de.
tekst en de geest heeft gesclionden van een
wettelijke bepaling die uitsluitend steunt
op de « font ll door Belgen ten nadele van
hun vaderland begaan, clan wanneer eindelijk het bestreden arrest door een verval van recbten nit te spreken, wat ·een
straf nitmaakt, cerwijl bet weigert na te
gaan of de reden van dit verval een
c< schnldige ll daad nitmaakt, en door te
beslissen dat deze plichtigbeicl niet is vereist, in tegenstrijdigheid valt, die gelijkstaat met een gebrek aan motivering :
Overwegende dat het middel aan het
bestreclen arrest verwijt de aanlegger op
de bij artikel 4 van het besluit-wet van
19 September 1945 betreffende de epuratie
inzake burgertrouw voorziene lijst te hebben behouclen wegens het enig materieel
feit van zijn inschrijving in de rexistische
partij en ?.onder in zijnen boofde bet bestaan vast te steilen van bet moreel
bestanddeel clat de bij artikel 2, 2°, van
gezegcl besluit-wet becloelde « toetrecling ll
vereist;
Overwegencle dat onder de toepassing
van deze bepaling valt, namelijk, al wie
tot een partij, beweging, of organisme van
politieke of cultnr~le aarcl is toegetreden
terwijl het algemeen bekend was dat die
partij, beweging of organisme de politiek,
de propaganda of de plannen van de
vijand in de hand werkten;
Overwegencle clat cleze voorwaarde clus
noclig'is, clocb dat bet volstaat dat belangbebbende vrijwillig, zonder dwang, is toegetreclen; dat de wet bovenclien geen berecleneercle en overwogen toetrecling vereist;
Overwegende .clat de beoordeling van de
dacleh, welke een vrijwillige en vrije toetrecling kunnen nitmaken, van de souvereine macht van de rcchter·over de grond
afhangt;
Overwegencle clat het bestreden arrest
vastste1t clat de aanlegger zicb in de loop
van het jaar 194!: in de rexistische partij
heeft ingeschreven; clat een clwang in
zake noch is ingeroepen noch bestaat; dat
er aileen belang in bet spel was ;
Overwegende dat, nit deze souvereine

vaststellingen, bet bestrecli:m arrest wettelijk heeft kunnen afieiclen clat cle aanlegger, met zich in de rexistische partij, in
cleze voorwaarclen in te schrijven, bewezen heeft clat hij vrijwillig en zonder
clwang tot cleze partij toeg·etreclen is, wat
volstaat om de bestreden beslissing te
recbtvaarcligen;
Dat het midclel elm; niet kan aangenomen worden ;
Over bet tweecle miclclel, schencling van
artikel 97 cler Grondwet, cloorclat het bestreclen arrest verzuimd heeft de conclusies van aanlegger te beantwoorden die
staancle hielclen dat de inschrijving in de
rexistiscbe partij, wat door het arrest
wercl aangezien als van die aard zijnde
dat het het bebond van aanlegger op de
overeenkomstig het besluit-wet van 19 September 1945 opgemaakte lijst rechtvaarcligde, gedaan werd niet door gezegde aanlegger doch door zijn echtgenote, clan wanneer elke rechterlijke beslissing om wettelijk gemotiveerd te zijn, de conclusies
van de partijen moet beantwoorden;
Overwegende dat het micldel in feite
niet opgaat;
Overwegende, inderdaad, dat, om de
aanlegger op de lijst te behouclen, het bestreden arrest gestennd heeft, niet op de
aan Rex door de aanlegger of door zijn
ecbtgenote geclane litigieuze stortingen,
docb hierop clat gezegcle aanlegger door
zijn banclelingen, waarop bet arrest wijst,
tot de rexistiscbe partij toegetreclen is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt de aanlegger tot de kosten.
28 April1947. - 2• kamer. ~ Voorzitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
H. Vitry. GeUjklttidencle 'concl~tsie,
H. Roger Janssens de Bistboven, advocaat-generaaL
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28 April 1947.

INKOMSTENBELASTINGEN. GRONDBELASTING. VRIJS'l'ELLING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN VOOR: RET ONDERWIJS BESTEMD. SOUVEREINE. BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND.

De 1·echte1' over de grana, d·ie so1we1·ein
vastgestelll heett flat een onroerencl
goed door zijn e·igenaar voo1· het onclerwijs bestemcl is en flat deze laatste geen
winst,qevencl cloel nastreeft, leiclt hieruit wettelijlc at clat. dit 01t~·oe1·end ,qoed
van cle gronclbelasting is vrijgestelcl.

(Samengeschakelcle wetten betreffencle
cle inkomstenbelastingen, art. 4, § 3.)
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lBEHEER VAN FINANCIEN, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND DOEL << PALAIS DES BEAUXARTS>>.)
ARREST.

DING VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TEGENWERP]j:NDE. - FEIT, HET VERVAL RECHTVAARDIGENDE, DAT EEN MISDRIJF KAN UITMAKEN. - PUBLIEKE VORDERING, HOOFDENS DI1'
MISDRIJF, VEHJAARD. - VERJARING NIET
TOEPASSELIJK OP DE DOOR DE VERZEKERAAR
Ol'GEWORPEN EXCEPTIE.

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 Maart 1946 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het enig middel, schending van 1o De b1wgerlijlce vorderingen, die kmchartikelen 97 en 112 der Grondwet, van
tens artikels 21 en volgende van de wet
artikelen 1 2 en 4, § 3, der samengeschavan 17 Ap1"il 1878 aan de ve1·jaring ·van
kelde 'wett'en betreffende de inkomstende publielce.vorclel·ing onderwo1·pen zijn,
belastingen, van artikel 1, § 1, 1°, vall: de
zijn de vorderingen tot he1·stel ·van
wet van 30 December 1932, van artlkede doo·r een misd1·'ijj vemorzaalcte
len 7 en 9 van het koninklijk besluit van
schade (1). (Wet van 17 April187S.)
13 Januari 1933 en van artikel 2 van het 2° Is niet oncle1·wo1·pen aan de verjal"ing
koninklijk besluit van 30 Mei 1933 betrefvan de publ·ielce vonlering, de exceptie
fende de nationale c_risisbelasting, doorwellce de ve1·zelceraa1· op grand van een
dat het bestreclen arrest, ten onrechte,
vm·valbedin{l van het cont·ract tegenbeslist heeft, dat het Paleis voor Sc~?ne
werpt aan de veTzelcel·de, die, tot beKunsten bestemd is voor het onderwiJS :
taling van SchadeveT,qoeding vemordeeld
Overwegende dat artikel 4, ~ 3, der ~a
zijnde je{lens het slachtojfer van een
mengeschakelde wetten betreffende de mdoor hem gepleegd misdrijf, van gezegde
komstenbelastingen voorschrijft dat : « de
·veTzelcel·aar de verzekm·ingsvergoeding
vrijstelling insgelijks wordt toegestaan
eist, zelfs clan wanneer het teit, dat het
ten opzichte van de vaste goederen of geverval medeb1·engt, een inb1·e1tlc op de
deelten van vaste goederen welke · door
stTafwet lean uitmalcen (2).
een niet winstnajagend eigenaar zijn bestemd voor de uitoefening van een open(VANDER POORTEN, T. N. V. L'ABEILLE.)
bare eeredienst voor het onderwijs of voor
de inrichting .Jan hospitalen, godshuizen,
ARREST.
klinieken, dispens:iria of ariel ere gelijk- ·
aardige werken van welclacligheid )) ;
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
Dat het aan de rechter over de grond bearrest, op 27 J anuari 1943 door het Hof
hoort te beslissen of de voorwaarden, die van beroep te Gent gewezen;
de toepassing van gezegde bepaling rechtOver het enig middel, schending van
vaardigen, verenigd zijn, te weten of het
artikelen 4, 21, 22, 23, 26 en 28 der wet van
bedoeld onroerend goecl bestemd is voor 17 April 1878 bevattende de voorafgaande
de uitoefening van een openbare eredienst,
titel van het Wetboek van rechtspleging in
voor het onderwij~; enz ... , en of zijn eigestrafzaken van artikel 7 der wet van
naar geen winstgevend doel nastreeft ;
1 Angustus 1899 houclende herzie:ning cler
Dat het bestreden arrest deze vragen be- wetgeving en der reglementen op ·de poli- ·
vestigend heeft beantwoord door feite- . tie van het vervoer, van artikel 11 van het
lijke vaststellingen die aan het toezicht koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
van het Hof ontsnappen en, alzo, zijn begeintituleercl « Verkeerspolitie, Algemeen.
slissing heeft gemotiveerd;
reglement », doorclat het bestreden arrest,
Om die recleneri, verwerpt de voorzie- na vastgestelcl te hebben dat eiser in verning; veroorcleelt het beheer tot de kosten.
breking v66r het hof bleef voortbeweren
28 April1947. - 2" kamer. - Voorzitte1·,' dat de openbare vordering, volgend uit het
H. Fauquel voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,; misdrijf « een motorvoertuig te hebben bestuurcl zonder in staat te zijn om te bestuH. Demouli~. - Gelijklnidende conchtsie,
ren », namelijk wegens dronkenschap, verH. Colarcl, aclvocaat-generaal.
jaard 'verklaard werd en dat, clientengevolge, clit misdrijf niet als basis kan die:nen van om 't even welke burgerlijke
vordering en dat eiser in verbreking
daaruit afieiclt dat geen rekening mag ge2 Mei 1947.
1• KAMER.
houden worden met zijn staat van dronkenschap om het verval voorzien bij arti1o VERJARING.
BURGERLIJKE ZAKEN.
- VORDERINGEN AAN DE VERJARING VAN DE
1 PUBLIEKE \'ORDERING ONDERWORPEN.
(1) Zie de voetnota, ondertekend R. H., on2o VER.JARING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
dera.an het arrest in Bull. en PASIC., 1947, I,
- DADER, VAN EEN WANBEDRIJF VEROORDEELD 1g.
)
TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING AAN
(2) Raadpl. DE PAGE, Tmite elementail·e iJ,e
HET SLACHTOFFER. - VERHAAL VAN DE DA- d.mit civil belge, bd. VII, n' 1363; GARRAUD,
DER VAN HET WANBEDRIJF TEGEN ZIJN VERZE- Traite d-e d.•·oit penal, 189~, bd. II, blz. 418
KERAAR. - VERZEKERAAR EEN VERVALBE- en volgende.
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kel16 der wet van 11 Juni 1874 op de verzekeringen te doen uitspreken en, na verder vastgesteld te }lebben dat het arrest
van het Hof van beroep te Gent dd.
10 Mei 1941 indenlaad de verjaring had
nitgeroepen, en, zonder het feit zelf van de
verjaring te betwisten, niettemin beslist
heeft dat eiser in verbreking zijn voertuig had bestuurcl zonder bekwaam te zijn
het behoorlijk te besturen,' en dat clit feit
een grove font uitmaakte cUe verweerster
in verbreking machtigde de toepassing te
eisen van artikel 16 cler wet van 11 Juni
1874 op de verzekeringen, om zich aan de
uitvoering van de tussen partijen aangegane verzekeringsovereenkomst te onttrekken, wanneer de font van eiser in verbreking, zoals ze door het bestreden arrest
wercl weerhouden, wel degelljk het misclrijf is, voorzien door artikel 11, van het
koninklijk besluit v·an 1 l!~ebruari 1934,
waarvoor eiser v66r de boetstraffelijke
rechtbank werd vervolgcl, wanneer, op
g!:(lncl van artikelen 21, 22, 23, 26 en 28
cler wet van 17 April1878 envan artikel 7
cler wet van 1 Augustus 1899, gezegcl misdrijf twee jaar na het bedrijven ervan,
strafrechtelijk verjaard was, en alle burgerlijke vorderingen steunende op clit misclrijf en die nog niet ingestelcl w aren
v66r het voltrekken ·der verjaring, eveneens verjaarcl waren, wanneer op groncl
van' artikel 4 der wet van 17 April 1876
die verjaring, welke door het arrest van
het Hof van beroep te Gent, rechtdoende ·
in correctionele zaken, del. 10 Mei ·1941
uitgesproken was, door het bestreden arrest, clat over een burgerlijke zaak besliste, moet aangenomen worden op grond ..
van de kracht van gerechtelijk gewijsde
van geiegd correctioneel arrest :
Over het enig miclclel :
Over het eerste onclercleel van het midclel :
·
Overwegencle dat de in het miclclel ingeroepen wetsbepalingen enkel de.. publieke
votdering, ontstaan nit een misdrijf, en
de burgerlijke vordering tot hersteJ!ling
der schade door het misdrijf. veroorz!J-akt, !
beogen;
Overwegencle' dat de kwestie, door de
rechter opgel01:;t, deze was of de verzekeringsma;:ttschappij, door de eiser in verbreking geclagvaarcl tot terugbetaling van
de vergoecling die hij, als dader van onvrijwillige lichamelijke letselen, aan de
slachtoffers van dat wanbeclrijf verwezen
wercl te betalen, tegen die eis als reclen
van verval van het recht op verzekerings- .
vergoeding, feiten kon opwerpen welke in ·
de loop van het strafrechtelijk onderzoek weerhouden werclen als een inbreuk
inzake politie van het verkeer, clan wanneer de publieke vordering wegens die feiten verjaard was verklaard bij een in
kracht van gewijsde gegaan arrest van

het hof van beroep, kamer, van beroep in
f;trafzaken;
Dat alclus blijkt dat de vordering, door
de verzekeringsmaatschappij v66r de rechter ingestelcl, niet een eis was strekkend
tot de herstelling van een schade door het
misdrijf veroorzaakt, en clat, derhalve,
de rechter, door te beslissen zoals hij
deed, de in het midclel becloelde wetsbepalingen niet heeft kunnen schenclen ;
Over het tweecle onclerdeel van Jiet middel, clat aan het bestreden arrest verwijt
het gezag van het gewijsde van het arrest
del. 10 Mei 1941 miskencl te hel:lben :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet beslist dat' de bij artikel 3 van de wet
del. 17 April 1878 voorziene burgerlijke
vordering niet verjaard is wat de schade-loosstelling betreft van het door het misclrijf veroorzaakt nacleel;
Dat het zich beperkt bij de vaststelling
clat die verjaring geen invloed heeft op 1
de cloor de aanlegger ingestelde vordering
en op de tegen die vorclering opgeworpen
exceptie;
Dat het middel, in dit onderdeel, dus in
feite niet opgaat;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens de verweerster.
2 Mei 1947. ~ 1u kamer. ~ Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. ~ Vel·slagrJever, H. Wouters. - GeUjklttidende conc}ttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste aclvoca:;tt-generaal.
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KAMER. -

5 Mei 1947.

INKOMSTFJNBELASTINGEJN.

BE-

DRI.JFSBELASTING. AFTREKBARE BEDRIIJFI'·
VERLIEZEN. VERLIEZEN ONDERGAAN IN DE
LOOP VAN DE TWEE .JAREN VOOR DIT VAN DE
INKOMSTEN, DIE RET VOORWERP VAN DE BE'fWISTE AANSLAG UITMAKEN.

De rechter over de umnd stelt sottvm·ein
vctst dat een ve1;lies niet 1'661· 1988 verwezenlijkt we1·d; hij beslist wettelijlc
dat het kan afgetrpklcen worden van de
winsten van 1940, onclenvorpen a an , de.
bedl·ijfsbelasting voor het dienstjaa·r
1941, en het beheer is niet gerechtigd
te beweren dat de attrek had moeten
gedaan worclen van de winsten van
1939, tvnnneer het gewe'(qe1·d heeft het
ve1·lies als in 1938 venvezenlijlct te beschottwen. (Op 12 September 1936 sa-

mengeschakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen, art. 32, § 1.)

. - 'I
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5 Mei 1947.

ARREST.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.TERMIJNEN. - STRAFZAKEN, - ARREST EEN
HET HOF; - Gelet op het bestreden
EIS TOT WRAKING VERWERPENDE. - VOORarrest, op 26 Maart 1946 door het Hof van
ZIENING VOOR DE <EINDBESLISSING. - NIETberoep te Brussel gewezen ;
ON'rVANKELIJKHEID.
"
Over het middel, schending van artikelen 97, 111 en 112 der Grondwet en arti- 2° VALSHEID. - INSCHRIJVING WEGENS
VALSHEID. - YERBREKING. - STRAFZAKEN.
kel 32, § 1, tweede lid, der .samengescha- YORDERING TOT INSCHRIJVING WEGENS
kelde wetten betreffende de inkomstenVALSHEID TOT STAVING VAN EEN VOORZIENING
belastingen, waar het hiervoren vermeld
IN VERBREKING. - VOORZIENING NIET ONTarrest het verhaal in beroep gegrond verVANKELI,JK. - NIET·ON'l'VANKELIJKHEID VAN
klaart en ·beveelt dat de belasting van het
DE VORDERING.
dienstjaar 1941 zal dienen berekend voor
de bedrijfsbelasting en nationale crisisbelasting op een belastbaar inkomen van 1° Is niet ontvankeUjk, de voorziening,
vo61' de eindbeslissing ingesteld, tegen
300.943 frank, en voor de aanvullende pereen an·est dat er zich bij beperkt een
sonele belasting op een inkomen van
eis tot wniking te ve1:werpen (1). (W'et285.943 frank, de teruggave' client verleend
boek van strafvordering, art. 416.)
van alle sommen desaangaande geind met
achterstallige intresten luidens de bepalin- 2° De niet-ontvanlceUjkheid van een vo01'ziening in ve1·breking brengt de niet-ont' gen van artikel 74 der samengeschakelde
vanlcelijkheid mede van een vordering
belastingwetten en, bovendien, de Beltot insch?'ijving wegens valsheirl, bij
giselle Staat tot de kosten verwijst :
tussengeschil ingesteld tot staving van
Overwegende dat het middel niet aandeze voorziening (2).
duidt hoe het· bestreden arrest artikelen 97, 111 en 112 van de Grondwet zou
geschonden hebben;
(ROMSEE.)
Overwegende dat het middel aan het
arrest verwijt de ·aftrekking te hebben
ARREST.
toegelaten van een som van 28.295 frank
HET HOF; - Gelet op het arrest van
als verlies door de belastingplichtige in
de loop van 'een der vorige twee jaren on- het Militair Gerechtshof, zetelende te
Brussel, op 8 Maart 1947 gewezen, en de
dergaan;
Overwegende dat het arrest in feite, en, voorziening in verbreking tegen dit arrest
dus, souverein, vaststelt dat het ingeroe- ingest~!ld op 11 Maart 1947 ;
Gelet ook op het verzoekschrift tot aanpen verlies niet v66r 1938 geleden werd;
dat het daaruit wettelijk heeft kunnen klacht wegens valsheid, door aanlegger in
afieiden dat dit verlies, werkelijkheid ge- verbreking ingediend op 22 Maart 1947, en
worden in de loop van een der twee jaren op het eraan gehecht kwijtschrift van een
welke de aanslag voorafgingen. van de storting van 100 frank ter Deposito- en
belastbare inkomsten kon worden afge- qonsignatiekas, overeenkomst~g de bepalmgen van de verordeniugen van Juli 1737
trokken;
Overwegende dat het middel, voor zo- en Juni 1738;
Overwegende dat de zaken nr• 2660 en
ver het aan het arrest verwijt niet te hebben nagegaan of dat verlies van de in 2697 verknocht zijn en dienen samenge1939 verwezenlijkte winsten niet moest voegd;
worden afgetrokken, in strijd is met de
I. Aangaande de voorziening in versouvereine vaststellingen van het arrest; breking:
dat de rechter over de grond, inderdaad,
Over de ontvankelijkheid van de vooraanneemt dat het beheer het ·betwist verlies niet heeft willen beschouwen als ver- ziening:
Overwegende dat het bestreden arrest
wezenlijkt in 1938.; dat hetzelfde verlies
dus niet kon worden afgetrokken van de enkel een beslissing· bevestigt van de
Krijgsraad te Brussel, waardoor een
winst van het die:t;J.stjaar 1939;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie(1) Verbr., 11 November 1919 (Bull. en
, ning; laat de kosten ten laste van de
PAsrc.; 1919, I, 261); 21 Januari en 22 Juli
Staat.
5 Mei 1947. -

26 kamer. -

Vom·zitter,

H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. de Oocqueau
des Mattes. - Gelij kl!t.idende concl~tsie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

1924 (ibid., 1924, I, 146 en 512); 5 Januari 1931
(ibid., 1931, I, 31, 4").
(2) Zie verbr., 10 Februari 1941 (Arr. Ve1·br.,
1941, biz. 26; Bull. en PAsrc., 1941, I, 34) ;
26 Juni 1944 (A1·r. Yerbr., 1944, biz. 184; Bull.
en PAsrc., 1944, I, 406); JUpert. pmt. du dr.
belge, v" Pou1·voi en cassation en matiiwe rep1·essive, nr 243.

-144
tussenvordering tot wraking van de voorzitter van deze krijgsraad, door aanlegger ingesteld bij ·.de aanvang van een
strafrechtelijke rechtspleging tegen hem
gedcht, door de eerste rechter werd afgewezen;
-Overwegende dat cUt arrest geen eincle
stelt aan de vervolging die tegen aanlegger werd ingesteld en dat het geen geschil
beslecht betreffende de bevoegdheid; dat
de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk
is bij toepassing van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering;
II. Aangaande de vordering tot aanklacht wegens valsheid :
Overwegende dat, lui(lens de bewoordingen van het verzoekschrift, de vordering
om te worden toegelaten, ter zake, aanklacht wegens valsheid in te stellen tegen
de minuut van het arrest van 8 lVIaart
1947, tot doel heeft'aan te tonen clat de
minuut van het arrest een beschikking
niet bevat welke bij het wijzen van dat
arrest uitgesproken werd, beschikking clie,
cloordat ze voor aanlegger een verzwaring
van straf behelsde, van aard was aanleiding te geven tot verbreking en tot staving te dienen van de voorziening die tegen het arrest door aanlegger was ingestelcl;
Overwegende daf·.een aanklacht wegens
valsheid bij tussengeschil slechts kan worden toegelaten wanneer zij de beslechting
van de hoofdzaak kan beinvloeden'; clat
zulks zich in onderhavig geval niet v:oordoet, vermits afge:iien van alle mogelijke
onnauwkeurigheden of vervalsingen van
de minuut van het bestreden arrest, cle
voorziening voorbarig en, derhalve, niet
ontvankelijk is bij toepassing van het artikel 416 van het Wetboek van strafvorclering; dat de aanklacht wegens valsheid
dus zonder uitwerksel wezeri zou op cle
beslissing betreffencte de ingestelde voorziening;
Om die redenen, voegt de zaken nrs 2660
en 2697 samen; verklaart de vordering,
door aanlegger ingesteld bij verzoekschrift
van 22 lVIaart 1947, niet ontvankelijk en
wijst ze af; beveelt de teruggave aan: aanlegger van de som van 100 frank clie hij
ter Deposito- en Consignatiekas heeft gestprt; verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
5 Mei 1947. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vandermersch.
Gelijlcluidende conolusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

2•

KAMTIJR. -

FElT, - VEROORDELING TOT DE LIJFSDWANG.
- 0NWETTELIJKHEID.
De lijfsdwang mag niet uitgespmken worden, om de invo1·dering te vm•zelcm·en
van ae lcosten van de publielce vonlm·ing
of de ·t!itvoe?'ing van fle veroordelingen
ten bate vnn de bu.1·uerlijlce pa1·tij, tegen
een belclnngde die mintle1·jn1·ig ·wns op
fle dnu vnn het misflrijf (1). (Wet van

27 Juli 1871, art. 6.)

(DE BAES, T. LAllEEUW.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 22 Maart 1947 door
het Militair Gereclltshof, zetelende te
Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op ele publieke vordering:
Over het middel ambtshalve opgeworpen, afgeleid uit de schending van artikel 6 van de wet van 27 Juli 1871 :
Overwegende dat, blijkens de meldingen
van het bestreden arrest, aanlegger geboren is op 31 Maart 1927 en dat ·de feiten
cUe tot de veroordelii1g aanleiding gaven
gepleegd werden in 1944 en 1945, dus toen
aanlegger minderjarig was;
Dat het arrest niettemin, het beroepen
vonnis bevestigende, de lijfsdwang uitspreekt voor llet invorderen van de kosten
der openbare vorclering ;
W aaruit volgt dat llet arrest de in llet
midclel aangehaalde wetsbepaling heeft
geschonden ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substanWile of op straf van nietigheid
voorgescllreven pleegvoni:len nageleefd
werclen en dat de veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept en dat llet Hof er geen ambtshalve
opwerpt;
III. Op de voorziening, door de heer
Procureur-Generaal mondeling ingesteld
ter zitting, in llet belang van de wet,
overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van strafvordering :
Over het middel, afgeleid nit de scherrcling van artikel 6 van de wet van
27 J uli 1871 :
Overwegende dat.het arrest ook de lijfs- ·

5 Mei 1947.

LIJFSDW ANG. STRAFZAKEN.
BEKLAAGDE MINDERJARIG TEN TIJDE VAN RET

(1) Verbr., 8 Augustus 194<0 (AT1', Ve•·b•·.,
1940, blz. 76; Bull. en PAsrc., 1940, I, ~00) ;
6 J anuari. 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 5). -

-145dwang uitspreekt voor bet invorderen van
de scbadevergoeding aan de burgerlijke
partij toegekend en van de kosten, en dat
die beslissing onwettig is om de bierboven aangebaalde motieven;
Om die redenen, verbreekt ·de bestreden
beslissing, doch enkel in zover zij tegen
aanlegger de lijfsdwang uitspreekt voor
bet invorderen van de kosten van de openbare vorderiri.g : verwerpt de voorziening
voor bet overige ; verbreekt ook de beslissing, maar slechts in bet belang der
wet, in zover zij de lijfsdwang beeft uitgesproken voor bet invorderen van de
scbadevergoeding aan de burgerlijke partij
toegekend en voor de kosten ;, laat de kosten ten laste van de Staat ; beveelt dat
onderbavig arrest zal overgescbreven worden op de registers van bet Militair Gerecbtsbof te Gent en dat melding er van
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk te niet gedane beslissing;
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot
verwijzing.
5 Mei 1947. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Wouters, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Olippele. Gelijklttidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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5 Mei 1947.

VERKEER. - VooRzoRGSMAATR·EGELEN oPGELEGD AAN DE WJ;;GGEBRUIKERS, BIJ WIER
NADERING, . DIEREN TEKENEN VAN SCHRIK
VERTONEN. - VOORWAARDEN.
De bij artilcel 69 ·van lconinlclijlc beslttit
van 1 Feb1"ttari 1984 aan de weggeb·ruilce?·s opgelegde voo1·zorgsmaatregelen onde1·stellen dat die~·en telcene1i van schdlc
vertonen v66r dat de weggeb1'ttiker op
httn hoou.te is gelcomen.

(GOETHALS, T. LAEVENS

~~N

DE CEUNINCK.)

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op bet bestreden
vonnis, gewezen op 21 Januari 1947 door
de Oorrectionele Recbtbank te Kortrijk,
zetelende in graad van boger beroep ;
Over bet eerste middel, gegrond op de
scbending van artikel 69. van de W egcode,
doordat bet bestreden vonnis verklaart
dat << het onbetwistbaar is dat de verplicbting, voorgescbreven door artikel 69, vereist dat de tekenen van scbrik van een
die zicb op een genoegzame afstand
v66r bet kruisen met de autobus bebben
geopenbaard >>, als wanneer bet woord
« naderen » deze ruime betekenis niet
heeft:
Overwegende dat de woorden « bij wier
VERBR.,' 1947. - 10

nadering >> moeten verstaan worden in hun
gewone en normale zin, dit is vooraleer
een bepaalde plaats bereikt wordt, derhalve op een zekere afstancl er van; zodat de aan de weggebruikers opgelegde
maatregelen l!lloeten nageleefd worden
wanneer het dier tekenen van scbrik vertoont v66r dat de andere weggebruiker
op zijn boogte is gekomen ;
Overwegende dat de bestreden beslissing
in feite souverein vaststelt dat bet niet
voldoende bewezen is dat bet paard tekenen van scbrik vertoonde v66r de kruising;
Waaruit volgt dat het middel in recbte
ongegrond is ;
,
Over bet tweede midclel, gegro:i:td op de
reden dat de recbtbank de feiten in bun
geheel diende te beoordelen en dat, blijkens getuigenis afgelegd v66r de politierecbtbank, een voertuig zicb beyond recbtR
op de baan, zodat eerste verweerder voorgestoken heeft i.n overtreding met artikelen 35 .en 36 van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 :
Overwegende · dat clit middel niet v66r
de rechter over de grond ingeroepen werd,
zodat bet J1ieuw en, derbalve, niet ontvankelijk is;
Over bet derde middel, afgeleid. uit de
oinstandigbeid dat aanlegger, die niet gedagvaard was, vrijwillig is verscbenen
en dat daarvan geen melding werd gemaakt nocb akte verleend :
Overwegende dat bet blijkt, uit de meldingen van bet zittingblad en van bet bestreden vonnis, dat aanlegger tijdens de
bebandeling der zaak vertegenwoordigd
was door zijn raadsman, die gehoord
werd;
Waaruit volgt dat bet middel van belang ontbloot en, derhalve, niet ontvanke·
lijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten
en tot bet betalen van een vergoeding van
150 frank aan verweerders.
5 Mei 1947. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·,
I-I. Wouters, raadsbeer waarnemend voorzitter. ---,- Verslag,qever, H. de Olippele. Gelijlcltticlende conchtsie, H. Roger Jans-

sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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5 Mei 1947.

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
ARREST VAN VEROORDELING VAN AMBTSWEGE
DE VERZWARENDE OMSTANDWHEID VAN VERRAAD WEERHOUDENDE EN DE STRAF VAN DE
MILITAIRE DEGRADATIE UITSPREKENDE.
BEKLAAGDE NIET VERWITTIGD. SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
Schenclt de 1·echten· van cle 'PenlecUrring,
het arrest van veroo1·deUng dat 1!an

-146ambtswege de vet'ZW(tmnde omstandigheid van vet"Taad weerhottdt en, bovendien (le hoofdstt·af ve·rzwat·ende, (le
st-raf van de militai1·e degradatie· uUspreekt, zoncler vast te stellen dat be~
klaagde
voomfgaa'ndel'ijk
verwitUgd
werd (1).

(DE. CONINCK,

T.

MATTHIJS.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 27 Februari 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op de publieke vordering:
Over het middel ambtshalve opgeworpen
en .gegrond op de schending van de rechten van de verdediging · :
Overwegende dat aanlegger De Ooninck
vervolgd werd, onder meer, wegens de bij
artikelen 118bis en 121b·is van het Wetboek van strafrecht voorziene misdaden
en dat de eerste rechter hem wegens die
betichtingen tot acht jaar gewone hechtenis veroordeeld lieeft ;
Dat het bestreden arrest beslist dat De
Ooninck op .het ogenblik der feiten niilitair was,. gevolglijk schuldig aan verraad,
en clat het, dienvolgens, beklaagde veroordeelt tot tien jaar gewone hechtenis en tot
de .militaire degradatie;
Dat, alclus, het militair gerechtshof een
noch in de dagvaarding, noch in de beslissing van de eerste rechter vermelde
verzwarende omstandigheid ten laste van
De Ooninck heeft weerhouden, wanneer
noch uit het bestreden arrest. noch uit
enig processtuk blijkt dat aan· aanlegger
bekend werd gema'akt dat hij zijn verweermiddelen moest voordragen tegen de
alclus gewijzigde betichting ;
Dat, derhalve, het militair gerechtsP,of
de rechten van de verdediging heeft geschonden;
Overwegende dat de verbreking, hierna
uitgesproken op dit midclel, het onderzoek
overbodig maakt van het door aanlegger
in zijri merriorie ingeroepen middel ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke vorder'ing :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing op 'de publieke vordering de verbreking medesleept van de beslissing betreffende de eis der burgerlijke partij ;
Om deze redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat onderhavig arrest
zal overgeschreven worclen in de regis(1) Sic verbr., 19 Februari en 3 Maart 1947
(Bull. en PASIC., 1947, I, 69 e11 96).

ters van het Militair Gerechtshof te Gerlt
en dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.
5 Mei 1947. -'-- 2° kamer. - Vom·zittet·,
H. Wouters, raadl;lheer waarnemend voor··
zitter. - Verslaggevl11', H. de Olippele. Gel'ijlclttidende conclusie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, udvocaat-generaal.

2°

KAMER. -

5 Mei

1947~

VOORZIENING IN VERBREKING.
:MILITIE. - VERZOEKSCHRIFT SLECHTS TOT.
EEN AANVULLEND GENEESKUNDIG ONDERZOEK
BESLUITENDE. - GEEN VOORZIENING.
Maalct ueen vom·ziening .in verbreking uit,
het vet·zoelcschl'ift waat·bij een mil'itiepUchtige zich m· bij beperkt een aanvulZend geneeslcundig onderzoelc aan te
vmgen (2).

(SIMON.)
ARREST.
HET HOF ; ~- Gelet op de besti'eden
beslissing, door de herkeuringsraad der
Provincie Brabant op 22 Januuri 1947
genomen;
Overwegende dat eiser, die bij de be·
streden beslissirig voorlopig werd afgekeurd als tijdelijk · ongeschikt voor de
clienst, een derde lichumelijk onderzoek
aunvraagt; dat dergelijk verzoekschrift
niet als een voorziening in verbreking
kan worden aanzien ;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift ; verwijst eiser in de kosten.
5 Mei 1947. - 2° kamer. - Vom·zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·szauue·ver, H. Smetrijns. Gelijklttidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal:

2°

KAMER. -

5 Mei 1947.

AMNESTIE. - BESLUITWET VAN 20 SEPTEM'
BER 1945. - NIET TOEPASSELIJK OP RET
MISDRIJF NA 1 NOVEMBER 1944 GEPLEEGD.
Valt niet onder toepassing van het besluitwet van 20 September 19-'!5, het m·isd1·ijf
na 1 Novembet· 19-'!4 gepleegd (3).

(2) Zie verbr., 4 Mei en 13 Juli 1925 (Bull.
en PAsrc., 1925, I, 233 en 355); 21 November
1932 (ibid., 1933, I, 19, 3').
(3) Zie verbr ., 11 Februari 1946, twee arresten (Arr. Verbr., 1946, blz. 56; Bull. en PAsrc.,
1946, I, 64). .

-147.
UITVOERLEGGING. VRAAG TOT U!TSTEL, G~
VOLD DOOR EEN AKKOORD BETREFFENDE DE DATUM VAN TENUITVOERLEGGING. 0MSTANDIGHEDEN WELKE NIET NOODZAKELIJK DE BERUSTINQ INS_!.UITEN.

(MARTENS.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te Gent
op 5 Februari 1947 gewezen;
Omtrent het eerste middel, afgeleid nit
de nietigheid van de strafvervolging d!e
het gevolg zou zijn van een onregelmatlg
onderzoek van het lichaam van eiser :
Overwegende dat het blijkt, noch uit het
vonnis der Correctionele Rechtbank te
Brugge, noch uit het bestreden arrest,
hetwelk het vonnis van de eerste rechter
heeft bevestigd, dat de uitgesproken veroordeling gegrond is op de uitslag van een
oriderzoek van het lichaam van eiser ;
Dat het middel, derhalve, feitelijke
grondslag mist;
.
Omtrent het tweede en het derde m1d(lel
samengevoegd, verkeerde toepassing van
artikel 383 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest eiser schuldig heeft
verklaard aan het verspreiden van zedeloze prenten, dan wanneer eiser enk~~
zulke prenten bij zich heeft gehad en hiJ
deze niet eens aan derden heeft vertoond
Overwegende dat eiser slechts omstan-digheden van feitelijke aard doet gelden
welke door het bestreden arrest worden
tegengesproken ;
Omtrent het vierde middel, schending
van het besluit-wet van 20 September 1945,
doordat het bestreden arrest geweigerd
heeft de amnestiewet toe te passen op een
misdrijf dat v66r 1 November 1944 werd
gepleegd :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het telastgelegde feit werd
gepleegd sedert 1 November 1944 en v66r
19 Mei 1945; dat, vermits gee~ amnestie
wordt. verleend door het beslmt-wet van
20 September 1945 voor een op gezegd
tijdstip begaan misdrijf, het .hof van beroep terecht de publieke vordering niet
vervallen heeft ver klaard;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen; verwerpt de voorziening ; verwijst eiser in de kosten.
5 Mei 1947. - 2e kamer. - Vo01'zitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge_v_er,_H. Smetrijns. Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ac1vocaat-generaal.
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8 Mei 1947.

1° BERUSTING IN EEN BESLISSING.
-

VONNIS

VATBAAR

VOOR

GEDWONGEN 'fEN-

2o

HUUR. HUISHUUR. BESLUIT VAN
JULI 1943, ARTIKEL 2. - 0PZEGGING HET
BERICHT NIET BEVATTEND DAT DE HUURDER
OVER VIJFTIEN DAGEN BESCHIKT OM DE HUURVERLENGING AAN TE VRAGEN. GELDIGHEID.
LATERE BETEKENING VAN DIT BERICHT. --"
GEVOLGEN.

15

1 o W annee1· een vonnis V001' gedwongen
- tenuitvoerlegging vatbaar is, lean de Vel'"
oo1·deelde partij niet aangezien :worden
als e1· in bentst hebbende, doo1· het feit
alleen dat zij een aari!Vmag tot ~titstel
bij de 1·echter in lco1·tgeding aanhangig
heett gemaalct en zich in de. loop van
deze rechtspleging alclcoord ve1·lclaard
' heett ove1· de datum van tenuitvoerlegging van het vonnis (1).
2o Artilcel 2 van het besluit van 15 J·ttli
1943 mafilcte de g,eldigheid van de opzeuging niet afhanlcelijlc van- de voorwaa1·de dat zij het bericht bevatte dat
d:e huurder over vijftien dagen beschilcte
om aan de bevoegde rechter de huttr, vm·lenging aan te vragen; de latere
betelcening van clit be1·icht doet voormelde termijn lopen en geeft, ald~ts,
aan de opzeggin_q haa1· ·valle ttitwerlcing (2).
(BONDARIU, T, DE MA,CAR.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 Januari 1946 door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid : 1 o dat de aanlegster in het bestreden vonnis zou berust
hebben door verweercler bij exploot
cl'd. 3 Mei 1946 v66r de rechter in kortgeding te dagvaarden ten einde uitstel te bekomen van de uitvoering van gezegd vonnis tot op de datum van 11 Mei 1946, en
door zich, in de loop van die rechtspleging, akkoord te verklaren over de datum
van volledige ontruiming der plaatsen;
2° dat althans de voorziening geen belang
meer zou bieden t!ir oorzake van het sluiten van dit akkoord :
Overwegende dat de aanlegster deze
zaak in kortgeding slechts heeft ingeleid
om de uitvoering te vertragen van het bestreden vonnis, uitvoering waarmede zij
(1) Zie verbr., 8 Juni 1944 (A1·r. r1 erb1'., 1944.
blz. 171; Bull. en PASIC., 1944, I, 372, en de
nota 1, blz. 373).
(2) Vergel. artikel 4, alinea 3, van het besluit-wet van 12 Maart 1945.

-148beclreigd was door het haar ·op 2 Mei 1946
betekend bevel, .waarin zij wercl aangemaand om « de betwiste plaatsen binnen
vier en twintig uren te verlaten,)J te rekenen van het exploot van betekening ; '
Overwegende dat, in cUe omstandigheden, de eis tot uitstel en het v66r de rechter in kortgeding tussen partijen gesloten
akkoord, van de zijde van de aanlegster,
niet noodzakelijk de afstand betekenen
van het instellen van een voorziening in
verbreking, daar cUe eis tot uitstel en dat
akkoorcl kunnen uitgelegd worden door
de bedoeling een ollJilicldellijke uitvoering
te voorkomen;
Overwegencle dat het midclel van nietontvankelijkheid niet kan aangehomen
worden;
'
Over het enig miclclel, schencling van
artikelen 2 en 8 van het besluit del. 15 Juli
1943 tot toeUchting van cle besluiten van
20 September 1940 en 18 November 1942,
houdencle uitzoncleringsbepalingen van tijclelijke aard inzake huurovereenkomsten :
Overwegende clat verweercler, bij huur,overeenkomst del. 29 Augustus 1938, voor
een cluur van drie, zes, negen jaar, aan
aanlegster een te Luik in de Dominikanenstraat gelegen onToerencl goed in
huur had gegeven, met het recht de huurovereenkomst te verbrekeli bij het verstrijken van de eerste drie of zes jaar,
mits zes maanclen vooraf opzeggi:hg te
doen bij aangetekende brief ;
Overwegencle clat. verweercler, bij aangetekEmd schrijven del. 16 Februari 1944, aan
aanlegster opzegging heeft geclaan voor
31 Augustus claaropvolgencl ; ·
Dat hij op 13 Maart 1944 die opzegging
bevestigcle, ook bij aangetekend schrijven,
cloch clitmaal ann de aanlegster, overeenkomstig artikel 2 van het besluit del.
15 Juli 1943, aanzegde clat zij over een
termijn van vijftien clagen beschikte om
verlenging van de huurovereenkomst ''bij
de bevoegcle rechter ann te vragen;
Overwegencle clat de door de voorzienfng
gestelde vraag is of, oncler het regime van
het besluit del. 15 Juli 1943 houdencle uitzonderingsbepalingen inzake huurovereenkomsten, de door de verhuurcler aan zijn
huurcler volgens de bij artikel 2, alinea 2,
van clat besluit geclane opzegging afhangt
van de voorwaarcle clat die opzegging het
bij de eindalinea van dat artikel 2 vereist bericht behelst, . ofwel, - zoals door
het bestreden vonnis worclt geoordeeld
- of de opzegging met weglating van die
vermelcling << opzegging blijft ll en haar
volle uitwerking kan krijgen door een
achteraf geclane betekening van clat
bericht;
Overwegencle clat artikel 2 van het besluit, waarvan de schencling worclt ingeroepen, na het principe te hebben aangenomen clat alle huurovereenkomsten
slechts een eincle ;nemen mits zij door de

verhuurcler·· ZIJn opgezegcl, uitclrukkelijk
de gelcligheid van die opzegging enkel
heeft cloen afhangen van de voorwaarcle
clat zij betekend wordt « hetzij bij cleurwaardersakte, hetzij bij een per post aangetekencl schrijven Jl ;
•
Overwegende, wel is waar, dat die bepaling in haar eihdalinea beschikt dat « in
"de opzegging moet bericht worden dat de
lmurder over een termijn van vijftien
dagen beschikt om verlenging van de
huurovereenkomst bij de bevoegde rechter
nan te vragen ll, clat ze, echter, van de
weglating van clie formaliteit, geen oorzaak van nietigheid der opzegging maakt;
clat ze, integendeel, bepaalt dat dit slechts
wordt ·voorgeschreven om de termijn te
do en lopen binnen welke het verzoek van
de huurcler, op straf van niet-ontvankelijkheid, moet ingecliend zijn;
Overwegende dat uit de memorie van
toelichting van het besluit blijkt dat de
opstellers er van over een · zaak bekommercl waren : de huurders die hun rechten
niet kennen, zelfs de nalatige huurders,
verrassingen te sparen waaraan zij door
de vroegere wetgeving inzake huurver-1
lenging blootgesteld stonden; dat, voortaan, de korte termijn, binnen welke zij
hun verzoek kunnen indienen, niet meer
zal lopen van de betekening van de opzegging af, tenzij cleze laatste het door het
besluit voorgeschreven bericht bevat;
Dat claaruit volgt, clat, ingeval dit bericht in de opzegging wordt weggelaten,
de geldigheid van deze daarom niet aangetast is, doch dat de verhuurder er geen
voordeel kan uit trekken, alvorens zijn
huurder bericht te hebben gegeven van het
recht, dat het besluit hem voorbehoudt,
zijn verhaal binnen de aangeduide terinijn
uit te oefenen;
Dat het bestreclen vonnis, door uit te
spreken zoals het deed, de in het middel ·
aangecluicle wetsbepalingen niet heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten
en tot de vergoecling van 150 frank jegens
verweerder.
8 Mei 1947. - 1e kamer. - Voo1·zitter,
H. Louveaux, raaclsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, H .. Connart.Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat-generaal.
Pleitm·, H. della Faille d'Huysse.
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KAMER. -

1o EIGENDOM. -

9 Mei 1947.

0PVORDERING VAN EIGENDOM. - VOORWERP. - BEPAALDE ZAAK.
2° EIGENDOM. - SoM DOOR EEN BANKIER
OP DE LOPENDE REKENING VAN EEN ZIJNER
CLIENTEN GEBRACHT. -. SoM, 01' LAST VAN EEN
CLIENT OP EEN ANDERE VAN ZIJN rn;KENINGEN

1:._--

-149OVEHGEDRA!JEN,
DOOR
PAHTIJEN
(( GEBLOKKEEHDE REKENING » GENOEMD, . OM TOT DE
AANKOOP VAN TI'fELS AAN TOONDER TE DIENEN.
GEEN INDIVIDUALISERING VAN DE GELDSPECIEN J)EZE SOM VEHTEGENWOORDIGENDE;

1° De opvo1·dering van eigendom is slechts
mogelijk ten opzichte van bepaalde zalcen.
2° Wannee1· een gelrlsom, door een bankim· 'op het crecliet van cle lopencle 1'elceninp van een z·ijrwr clWnten gebracht,
nacl·ien, op last van laatstgenoemcle, op
een ancler zijne1· relceningen wo1·clt overgebmcht om tot cle aanlcoop van tUels
a.an toonde1· te clienen, clan hebben deze
lastgeving, cleze overcl1·acht en cle benaming van << gebloklceercle 1'elwning ll clam·
pa1·tijen .aan cle tweecle relcen-ing gegeven, niet dam· z_ichzelf voor gevolg de
flelclspecWn of bilj etten te incliviclttaliseren, clie het beclrag van gezegcle sam
vertegenwom·digen.
(N .. V.

«CREDIT ANVEHSOIS ll, T. DORLET.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 Maart 19~3 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het · enig middel, schending van
artikelen 603 (vooral van lid 1 en lid 3)
der wet van 18 April 1851 op het faillissement, de· bankbrenk en het uitstel van betaling, welke boek III van het Wetboek
van koophandel uitmaakt; 8, 12 en 20 der
hypotheekwet van 16 December 1851, well,l:e
titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt; 184 der bij koninklijk besluit van 30 November 1935 samengeordende wetten op de handelsvennootschappen; 29, 30, 32 en 34 van het besluit
van 9 September 1940 betreffende het gerechtelijk concordaat; 544, 1134, 1136, 1138,
1142, 1146, 1147, 1317 tot 1322, 1892, 1893,
1895, 1902, 1915, 1984, 19Q2, 1993 van het
B,urgerlijk Wetboek; 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist· b,eeft
dat de verweerder in verbreking, hoewel
hij slechts een onbevoorrechte schuldeiser
van aanlegster was en deze het voordeel
van het betalingsuitstel verkregen had,
en hoewel nadien in . vereffening gesteld
geweest zijncle en een gerechtelijk eoncordaat bekomen hebbende, de integrale beta·
ling zijner schuldv:ordering mocht eisen
door de eigendomsvorclering, onder voorwenclsel dat de aanlegster de som van
16.731 fr. 85 c. niet meer verschuldigd was
krachtens de rekening-courant nr 136270,
doch krachtens een commissiecontract,
met andere ·woorclen, krachten~;J een CQntract van lastgeving, clat gemelde som was
bestemd tot het betalen der aangekochte
titels die het voorwerp van een « geblokkeercle rekening ll uitmaakten, waaruit het
arrest besluit dat ze du.s geen deel meer

uitmaakte van de activa der aanlegster in
v~rbreking en de geldspecii~n dus waren
geindividualiseercl geworden, clan wanneer
hij die, zelfs met het oog op een wel bepaalcl gebruik, geld heeft overhancligd aan
een derde, slechts een onbevoorrechte
schulcleiser is, dus op dit geld geen enkel
eigendomsrecht heeft en, bijgevolg, geen
eigendonisvordering bezit, tenware dit
geld bestond uit stoffelijk geindivicltialiseercle specien welke niet met het bezit
van de schulclenaar vermengcl zijn, enig
geval waarin er kan spraak zijn van een
eigenclomsvorclering.; a fortiori de schulclenaar in rekening·courant, clus krachtens
een leencontract, en die verklaart de door
hem alclus verschuldigde sommen aan te
wenden tot de uitvoering ener aangenomene lastgeving, en; om het met het arrest te zeggen, ze het voorwerp ener « geblokkeercle rekening ll te laten uitmaken,
blijft de eenvouclige schnldenaar dezer'be- ·
clragen in genere, hoewel misschien krachtens een andere juriclische titel, en het is
onjnist te zeggen dat cleze enige omstancligheicl, want het arrest releveert geen
andere, bijbrengt dat cleze sommen geen
cleel meer uitmaken van aanlegsters passiva, dat dus de geldspecien geindfvidualiseercl zijn en, bijgevolg, mogen opgevorderd worden; met uitspraak te doen zoals
het deed, schond het arrest dus : 1° artikel 603 der wet van 18 'April 1851 op het
faillissement, de bankbreuk en het uitstel
van betaling, artikelen 8, 12 en 20 der
hypotheekwet ·van 16 December 1851, artikel 184 der bij koninklijk besluit van
30 November 1935 samengeordende wetten op de handelsvennootschappen, artikelen· 29, 30, 32 en 34 van het besluit
van 9 September 1940 betreffencle het gerechtelijk concordaat, doordat het besliste clat, bij ontstentenis van voorrecht
(er was niet beweerd en· het arrest
bevindt niet dat de vordering van de verweerder in verbreking bevoorrecht zou
geweest zijn), de aanlegster, hoewel uitstel van betaling bekomen hebbende en hoewei nadien in vereffening gesteld geweest
zijncle (verbr., 23 November· 1939, Pas.,
1939, I, 486) en een gerechtelijk concordaat bekomen hebbende, verplicht was de
verweerder integraal te betalen, hoewel
ze de andere onbevoorrechte schuldeisers
slechts moet betalen naar evenredigheid
van het beclrag hunner schuldvorclering,
in acht genomen de uitdeelbare activa;
2° ·artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk .Wetboek (schending van de aan de
akten verschuldigde ·trouw) door : a) de
dagvaarding en de conclusie van de verweerder in verbreking te verklaren alsof
ze een eigenclomsvorclering (zakelijke vorc
dering) behelsden, hoewel ze een eenvoudige eis behelsden tot geldbetaling
als schuldeiser (persoonlijke vordering) ;
b) met de tussen partijen gesloten over
eenkomst, zoals ze in de dagvaarding is
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zelf, te verklaren als aanleiding gevende
tot een eigendomsrecbt (zakelijk recht), op
de som van 16.731 fr. 85 c., hoewel ze slecbts
aanleiding geeft tot een sclmldvorderingsrecbt; 3° artikel 1134 van bet Burgerlijk
Wetboek, evenals de artikelen 1136, 1138,
1142, 1147, 1892, 18!l3, 1895, 1902, 1984, 1991,
1992, 1993 van bet Burgerlijk Wetboek,
met aan het tussen partijen tot .stand gekomen contract clat, volgens de verklaringen van het arrest zelf, een lastgevingscontract met sperconto was, wat slechts
een. onregelmatig depositocontract of
bruikleencontract is, andere gevolgen te
·laten voortbrengen clan deze welke de wet
hecht aan clergelijke contracten, die
slechts aanleiding geven tot een schuldvorderingsrecht en niet tot een zakelijk
recht; 4° artikel 97 der Grondwet, door. dat : ct) de beweegredenen van het arrest,
welke de verrichting beschrijven waardoor de aanlegster in verbreking de verweerder crediteercle met 16.731 fr. 85 c.
welke op bet crediet zijner rekening-courant stonden, en dan hetzelfde bedrag opnieuw op zijn crediet boekte, tegenstrijdig
zijn daar uit de eerste volgt dat de verweerder slechts een schulcleiser in genen3
is voor de som van 16.731 fr. 85 c., terwijl
volgens de laatste de Ulet dit bedrag overeenstemmende specmn .zouden · derwijze
geindividualiseerd geworden zijn dat ze
mogen opgevordercr worden, wat insluit
dat de verweerder in verbreking op haar
geen recht van schuldvorclering meer
heeft, doch een zakelijk recht, een eigendomsrecht; b) ·het bestreden arrest niet 1
verklaart hoe de eenvoudige vervanging
van een creclietpost ener rekening-courant
door een clebetpost, d. w. z. volgens bet
arrest, door een sperconto, wat slechts
een overboeking is, een sclmldvonl(;)ringsrecht heeft kunnen omvormen tot
een zakelijk recht, _noch vooral hoe een
eenvoudige overboeking heeft kunnen
specH~n individualiseren en de verweerder
claarvan heeft tot eigenaar gemaakt, wat
een ontstenteRis is va;n voldoende reclenen
waardoor ten minste het Hof in de onniogelijkheid wordt gesteld zijn .controle uit
te oefenen :
·
Overwegencle dat, volgens de vaststellingen van bet bestreden arrest, verweerder Dorlet aan de naamloze vennootschap
« Credit Anversois )) (aanlegster) geldsommen bad geleencl op korte termijn;
dat hij aan deze laatste, op 29 Npvember
1939, order had gegeven voor zijn rekening staatsfondsen te kopen; dat de vennootschap «Credit Anversois )), dientengevolge, de som van 16.731 fr. 85 c. op
zijn debetrekening overschreef en, derhalve, ophield hem op die som intrest
te betale:n; dat zij, op 14 December 1939,
alvorens de gekochte titels in ontvangst te
kunnen nemen .en de prijs er van te betalen, uitste1 van betaling vroeg, en dit be-

kwam, en daarna Dorlet berichtte dat zij
hem de som van 16.731 fr. 85 c. weer crediteerde;
Overwegende dat Dorlet, om, wat de
terugkrijging van die som aangaat, zich
te onttrekken aan de regel van het dividencl, gehuldigd bij artikel 603 van het
Wetboek van ]roophandel, wat betreft de
schuldvorderingen bestaande ten tijde van
de· aanvraag tot uitstel, beweert dat hij
van clie geldspecien terug eigenaar is geworden en, clus, gerechtigd is de teruggave er van te vorcleren;
.
Overwegende dat de vordering tot teruggave slechts kan verstaan worden in zover
het over bepaalde zaken gaat en dus niet
kan worden uitgeoefend op het bedrag
van verschuldigde sommen, doch enkel op
geimlividualiseerde specien of biljetten;
Overwegende da t het ·bestreden arrest
verklaart dat de geeiste geldspecH~n behoorlijk geindividualiseercl werden en dat
de rechtsvordering tot teruggave dus gegrond is;
Overwegende dat het arrest die indiviclualisering van gezegde geldsommen recht~'aarcligt bij de enkele beschouwing dat
deze geldsommen, daar ze als onmiddellijk
bescbikbaar bestemd waren. tot vervulling
van de door verweerder aan de << Credit
Anversois )) gegeven last, geen deel meer
uitmaakten van de lopende rekening van
de verweerder en gestort waren geweest
op een geblok)>:eerde rekening welke aldus
geinclividualiseerde specien als voorwerp
had;
Doell overwegende dat, noch de lastgeving, noch de overschrijving van sommen
waartoe de lastgeving aanleiding heeft gegeven, op zichzelf de individualisering bewijzen van specien of biljetten welke het
bedrag dezer sommen uitmaken;
Overwegende dat, bij gebrek enig ander
feit of enige andere omstandigheid aan .te
duiden van die aard dat ze bewijzen dat
partijen, door aldus gezegde rekening te
« blokkeren )), deze zouden hebben willen
samenstellen uit geindividualiseerde geldspecien, het bestreden arrest moet geinterpreteerd worden in deze zin dat het deze
individualisering afleidt, als ~en noodzakelijk gevolg, van de hierboven aangehaalcle feiten;
Overwegende dat de bestreden beslissing
alclus op een onwettelijk begrip van de
rechtsvordering tot teruggave steunt en,
bijgevolg, gewezen is in schending van
artikel 603 van het W etboek van koophandel, in het middel aangeduid ;
Om die reclenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van . het Hof van beroep te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van het vernietigd arrest;
veroordeelt cle verweercler tot de kosten;
vei·wijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
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1° kamer. - VooTzitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggevm·, H. Louveaux. Gelijlcluiclende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eerste- advocaat - gemii'aal. Pleiters,
.HH. Hermans en Van Leynseele.
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9 Mei 1947.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ScHEIDSGERECHT. - ScHEIDSRECHTERS VAN
ALLE PLEEGVORMEN ONTSLAGEN BEHALVE HET
ONDERHOOR VAN PARTIJEN. - BESLUITEN
AANVOERENDE DAT DE SCHEIDSRECHTERS UITSPRAAK GEDAAN HADDEN, NA DE EENZIJDIGE
VERKLARINGEN VAN EEN PARTIJ OPGENOMEN TE
HEBBEN, ZONDER DAT DE ANDERE PARTIJ ER·
KENNIS VAN GEKREGEN HAD, EN DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING ALDUS GEK~ENKT
WAREN GEWEEST. - VERWERPING OP GROND
VAN NIET-AFDOENDE EN DUBBELZINNIGE BESCHOUWINGEN. - ARREST NIET WET'fELIJK
MET REDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijk rnet redenen ornlcleed,
naar de eis van a1·tikeZ. 97 van de Grand-·
wet, het arrest dat, op grand van nietafdoende en dubbelzinnige bescho1twingen, de bes!1titen venverpt wellce aanvoeren dat de scheids1·echte1·s, die van alle
pleeuvm·rnen ontslagen waren geweest
;behalve het onde1·hom· van partijen, uitspraak gedaan hadden na de eenzijdige
verkla1·ingen van een pa1·tij opgenornen
te hebbe1h, zonde1' dat de arulere m· lcennis van gekregen had, en .dat ald·us de
,1·echten van de verded·iging gelc1·enkt
waron geweest.

(ECHTGENOTEN THIJS-MOTTE,
T. N. V. TUINBOUW FLORA.)
ARREST;
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrefit, op 25 Janua;ri 1944 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het · enig middel, schending van
.artikel 97 der Grondwet en van artikelen 1319, 1320 van hetBurgerlijk Wetboek,
doordat het bestreclen arrest, de draagwijdte ,der besluiten van eisers tot verbreking miskennende, niet ~eantwoord heeft,
op het middel waarbij zij beweerden dat
de rechten der verdediging door de
scheidsrechters niet geeerbiedigd werden
vermits .deze laatste hun tegenstrevers,
schuldeisers, de verweerders, opgeroepen
en gehoord hadden buiten hun aanwezigheid en zonder dat zij hun naderhand kennis hadden gegeven van hun verklaringen,
zodat zij in de onmogelijkheid werden gesteld deze verklaringen tegen te spreken,
terwijl de aangeklaagde beslissing daarop

alleen antwoordt dat eisers in verbueking
en hun raadsman door de scheidsrechters
gehoord werden, zonder vast te stellen dat
dit verhoor na de eenzijdige ondervraging
der schuldeisers geschiedde, en er bijvoegt
dat, v66r de tweede scheidsrechterlijke
.uitspraak, de scheidsrechters·de uitleggingen door de . raadslieden en de partijen
gegeven en eiseres in verbreking, alsook
de heer Kegels, hebben gehoord, zonder
nogmaals vast te stellen dat noch eisers,
noch hun raadsman, op de hoogte werden
gesteld der eenzijdige verklaringen welke
de schuldeisers aan de scheidsrechters
gedaan hadden, terwijl, van dit standpunt
af, de mededeling aan de scheidsrechters
van conclusies door .eiseres in verbrekil!g
genomen voor de rechtbank van eerste
aanleg, v66r de scheidsrechterlijke proceduur, en dus v66r de eenzijdige ondervraging der sch uldeisers door de scheidsrechters, mededeling welke het arrest inroept, als zonder draagwijdte vporkomt;
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat partijen, na de debatten in
eerste aanleg, overeenkwamen hun geschil
aan scheidsrechters te onderwerpen en
dat zij, luidens hun scheidsrechterlijke
overeenkomst, deze dispenseerden van
het naleven van alle pleegvormen, behalve
het onderhoor van partijen, en afzagen
van het hoger beroep; dat de scheidsrechters, ingevolge · deze overeenkomst, de
29 Juni 1943 een eerste beslissing namen,
en de 18 · September daaropvolgend een
tweede, ter aanvulling van de vorige;
Overwegencle dat aanleggers in verbreking, niettegenstaande de dispensatie van
de gewone vormen van rechtspleging en
het afzien van hoger beroep, zoals ·in
de scheidsrechterlijke overeenkomst was
voorzien, hoger beroep aantekenden, en,
om van de ontvankelijkheid van hun verhaal te doen blijken, in. conclusies, de
schending aanvoerden van een hoofdzake~
lijke voorwaarde van de scheidsrechterlijke beslissingen door de miskenning van
hun recht van verdediging, miskenning
hieruit afgeleid dat · de scheidsrechters,
in het onderzoek, dat hun eerste beslissing
voorafging, na partijen op tegenspraak te
hebben gehoord, de schuldeisers, hier verweerders, nog afzonderlijk gehoord hadden, en,· sedertdien, uitspraak gedaan hebben zonder aan de schuldenaars, hier aanleggers, kennis te hebben gegeven van de
eenzijdige verklaringen van hun tegenstrevers;
Overwegende dat het hof van beroep op
die conclusies enkel antwoordt : « dat de
eerste scheidsrechterlijke beslissing vaststelt dat de scheidsrechters, zowel de uitleggingen door de raadslieden der partijen,
als deze door cle 1mrtijen zelf en door de
verschillende schuldeisers gegeven, gehoord hebben; . dat de tweede scheidsrechterlijke beslissing ·vaststelt dat de
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scheidsrechters de uitleggingen door de
raadslieden cler partijen gegeven, en ap]1ellante en de !leer Kegels hebben gehoord;
clat hun bovenclien de conclusies van beroepster v66r de rechtbank van eerste
aanleg genomen, waarin haar opmerkingen en haar stening werden uiteengezet,
werden medegedeelcl; dat daaruit voortvloeit dat de recllten der verdediging van
appellante werden gevrijwaard >>;. dat vervolgens het bestreclen arrest appellanten
in hun bezwaar niet · gegrond verklaart
en, derhalve, niet ontvankelijk in hun
hoger beroep, welk dat bezwaar veronderstelde;
Overwegemle echter dat geen enkel van
cUe beschouwingen op gepaste wijze antwoord verstrekt op de conclusies van de
aanleggers in verbreking; dat er daarin
noch ontkend wordt dat de scheidsrechters
kennis gekregen hadden van de eenzijdige
verklaringen van verweerders in verbreking, noch bevestigd wordt dat aanleggers kennis er van gekiregen hadden; dat
die leemten niet kunnen aangevuld worden
door de verklaring van het arrest « dat de
hiervoorgaande, vaststellingen bewijzen
clat de recllten der verdediging van appellante werden gevrijwaard >>; dat verder
cUe verklaring dubbelzinnig is, doordat ze
olizekerheicl laat bestaan nopens de .vraag
of het ho;f, in feite, de bewering van aanleggers tegenspreekt, ofwel, of het, in
rechte, oordeelt dat, in weerwil van de
aangevoerde feiten, doch, wegens omstanfligheden waarop het elders wijst, de rechtten van de verdediging gevrijwaard werden;
Dat daaruit volgt dat het bestreclen arrest, door uit te spreken zoals het deed,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgescllreven worden in de registers
·van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; _vetoordeelt verweerders tot de kosten; ve:i:wijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
9 Mei 1947. - 1e kamer. - Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Vm·sla.IJgever, H. Louveaux. Geli.ilcluidende
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal:
- Pleiters, HI-I. Van Leynseele en Resteau.
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12 Mei 1947.

RIDCI-ITEN VAN DE VERDEDIGING.
EPURATIE IIIZAKE BURGERTROUW,
VOORTZETTING DER DEBA1"l'EN OP EEN BEPAALDE
TERECHTZITTING VASTGESTELD. ARREST OP
EEN VROEGERE TERECHTZITTING UITGESPRO-

KEN. SCHENDING VAN DE RECH1'EN VAN DE
VERDEDIGING.

Schenclt de rechten van de venlecliging,
het hot van beroetJ, waa1·bi.i een hoge1·
beroep tegen een vonriis, dat een verzet
aanvaardt tegen een inschrijving op de
epttmtieUjst, aanhangig 1verd gemaa7ct,
hetwel7c een an·est, dat dit vonnis wijz·igt, op een vroegere terechtzitting ttit81J1'ee7ct dan deze waarop de zaalc voor
vom·tzetting der debatten t!itgesteld
was gewOTden (1).
. (DOLIMRREUX.).
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 November 1946 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het enig middel van verbreking,
schending van artikelen 97 der Grondwet,
6 van het besluit-wet van 19 September
1945 betreffende dE~ epuratie inzake burgertrouw, 1 en 3 van het besluit van de Regent van 15 Februari 1946, in· uitvoering
van bedoeld besluit-wet genomen, 14 van
het besluit van 16-24 Augustus 1790 aangaande de rechterlijke inrichting, 146 van
de wet van 18 J uni 1869 betreffende cle
rechterlijke inrichting, 147, 149, 152, 182,
184, 186, 190, 209, 210 en 211 van het Wetbock van strafvdrclering, en, voor zove.el
als nodig, van artikelen 13, 93, 116 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, 145 van de wet van 18 Juni
1869 betreffende cle rechterlijke inrichting
en 34 van het keizerlijk besluit van
30 Maart 1808 over de rx>litie en tucht der
hoven en rechtbanken doordat, de zaak,
achtereenvolgens de 4 en 25 Novemb~r
1946 uitgesteld geweest zijncle, respectievelijk op 25 November 1946 en 9 December 1946 in voortgezette debatten, het bestreden arrest op 28 November 1946 gewezen werd, zonder voortzetting der debatten en v66r de bepaalcle datum, dan wanneer er ter zitting van 28 November 1946,
waarop de zaak niet -werd uitgesteld, geen
voortzetting der debaten plaats greep en
clat, noch het proces-verbaal van deze terechtzitting, noch het bestreden arrest de
reder,t vaststellen waarom het hof van beroep meende te mogen statueren wnder
dat de debatten voortgezet werden; en clan
wanneer de clebatten niet mochten gesloten
worden v66r de voortzetting der behanclelingen op de terechtzitting van 9 December 1946 bevolen, en dat het arrest niet
geveld mocht worden vooraleer deze voortzetting hacl. rHaats gehad :
Overwegende dat het hof van beroep,
naar luid van het proces-verbaal van de
(1) Raadpl. verbr., 24 Juni 1946 (A1·r. Ve•·br.,
1946, blz. 242; Bull. eu PAsrc., 1946, I, 261).
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zitting, op 4 November 1946, eerst « geinbewegi-ng of o1·ganisme, zonde·r dat er
dient bewezen te wo-rden dat de toegetimeerde >>, dan de vorderingen van bet
tredcne pet·soonli,ik daden gesteld heeft,
openbaar ministerie en eindelijk de raadsman van geintimeerde heeft gehoord; dat
die ernstige schade aan het land hebben
de zaak daarop in « voortgezette debatberoklcend (1).
ten >> op de terechtzitting van 25 November 1946 verschoven werd ;
(BERTE, T. PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL.)
Dat, claar bet hof van beroep op die
datum niet kon worden samengesteld zoARREST.
als bet was tijdens de eerste zitting, de
RET
HOF
;
Gelet op bet bestreclen
zaak naar de zitting van 9 December 1946,
insgelijks in « voortgezette clebatten >>, arrest, op 21 November 1946 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
verschoven heeft;
Over bet enig middel; schending van
Overwegencle dat uit de ver:Qleldingen
van een proces-verbaal der terechtzitting artikelen 97 en 107 der Grondwet, van
van 28 November 1946 blijkt dat de zaak, artikel 1, nr• 4 en 5, der wet van 20 Maart
alhoewel ze op een. andere datum ver- 1945 waarbij aan de· Koning voor een beschoven werd, die dag werd opgeroepen; perkte duur b1;1.itengewone machten wor' dat de voorzitter aanstonds verklaarde dat den toegekend, van artikel 2, 2°, van bet
de zaak gehoord was, waarop bet hof zich besluit-wet van 19 september 1945 op de
in de raadkamer terugtrok om te beraad- epuratie inzake b:urgertr(JUW : eerste onslagen, terug in publieke terechtzitting flerdeel, doordat bet bestreden arrest ten
onrechte verklaard heeft dat bet verval,
kwam en zijn arrest velde ;
Overwegende dat bet bestreden arrest, voorzien door artikel1 van bet besluit-wet
evenniin als bet proces-verbaal der zitting, van 19 September 1945, afhing van bet
de reden aanduiclt waarom bet hof ge- enig feit van de toetrecling tot een bij aracht heeft de zaak gehoorcl te moeten ver- _ tikel 2, 2°, van gezegd besluit aangeduide
klaren, clan wanneer de zaak versclwven partij, zonder andere voorwaarcle, en nawas geweest op 9 December 1946 voor melijk zonfler de voorwaarde ernstig de
belangen van bet land geschaad· te hebvoortzetting cler debatten ;
Dat het bestreden arrest, alzo, artikel 97 ben, zoals de eerste rechter bet beslist
cler Gronclwet en de verclecligingsrechten had; dan wanneer bet besluit-wet van
19 September 1945, ondanks zijn stilzwijgeschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt bet bestre- gen over de voorwaarde van een 'ernstig
den arrest; beveelt dat onclerhavig arrest nadeel aan 's lands belangen, door uitzal overgeschreven worden in de regis- drukkelijk te verwijzen naar de wet van
ters van bet Hof van beroep te Luik en 20 IV.(aart 1945, stilzwijgend daarmee heeft
dat melding er van zal gemaakt worden willen beduiden dat de maatregelen, die
op de kant van de vernietigde beslissing; bet voorschrijft, op straf van onwettelijkverwijst de zaak naar bet Hof van beroep heid slechts toepasselijk zouden zijn in
te Brussel; laat de kosten ten laste van de voorwaarden door die wet voorzien;
dan wanneer bet volstaat op te merken
de Staat.
dat bet besluit-wet van 19 September 1945
6
zich
op algemene wijze gesteund beeft op
12 Mei 1947. - 2 kamer. - Voot·zitter,
H. Fauquel, voorzitter. - Vm·slag_qever, de wet van 20 Maart 1945, krachtens
H. Simon. - GelijlcMtidende conclusie, welke ze genomen werd, en niet alleenlijk
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste op nr 5 van artikel 1 dat in de aanhef niet
aileen is bedoeld, zoals bet bestreden aradvocaat-generaal.
'
rest bet ten onrechte beweert; dat zijn
overeenkomstigheid met elk der vijf in
deze wet bepaalde doelen op straf van
onwettelijkheid is vereist, dan wanneer
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de wet van 20 Maart 1945 in haar artikel 1, nr 4, beschikt dat .de Koning, . bij
EPURATIE INZAKE BURGERTROUW. besluit genomen op voordracht . van de
in taad vergaderde ministers,, bepalingen
- BESLUIT-WET VAN 19 SEPTEMBE]\ 1945. ARTIKEL 2, 2°, - VERVAL VAN DE RECHTEN zal kunnen verorde1;1en, die- kracht van
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 123semies VAN HET wet 'hebben. om de personen, wier bedrijvigheid tijdens de vijandelijke bezetting
STRAFWETBOEK.- VOORWAARDEN.
's lands belangen ernstig geschaad heeft,
Krachtens artikel 2, 2°, van het besluit- uit bet openbaar Ieven te verwijderen,
wet van 19 September 1945 bet?·etfende dan wanneer, alhoewel het besluit-wet van
de epuratie inzalce but·gertro~tw, wordt
19 September 1945 verwijst naar artikel 1,
het verval van de rechten, voorzien bij
artikel 123sexies van het Strafwetboelc,
opgelopen door de toetrecling, in de
doo1· deze beschikking vastgestelde 'voot··waarden, tot een er in bedoelde partij,

(1) Sic verbr., 14 April 19i7, zie hager,
biz. 121 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 157, en de
nota).
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n 1' 5, .van de wet van 20 Maart 1945, die
Overwegende dat gezegcl besluit-wet nit's lands zeclelijke en stoffelijke wederop- clrukkelijk verwijst naar attikel1, 5°, van
.bouw beoogt, uit de' voorbereidencle wer- de wet van 20 Maart '1945 .en op deze bepaken van de wet van 20 Maart 1945 noch- ling steunt; dat het genomen werd om de
tans cluidelijk blijkt dat het besluit-wet zeclelijke en stoffelijke wecleropbouw van
van 19 September 1945 klaarblijkelijk het land te. verzekeren, uitclrukking door
vreemd is aan- 's lands zeclelijke en de wet in clit artikel 1, 5°, gebruikt; dat
stoffelijke wecleropbouw, zoals hij door er, clienvolgens, geen sprake kan zijn van
de regering bepaald is geweest, zodat een stoffelijke vergissing van nummer in
de verwijzing door het besluit-wet van {le verwijzing naar de wet van 20 Maart
19 September 1945 naar artikel 1, nr 5, 1945 ·
van de wet van · 20 Maart 1945 duideov'erwegencle dat de wettelijkheid van
lijk voorkomt als het gevolg van een gezegcl besluit niet afhangt van zijn overmaterH~le
vergissing, clan wanneer in eenstemming met de vijf voorwerpen
alle geval, indien zelfs aangenomen was waarvoor machten worden toegekend; dat
dat de bewoordingen « 's lands zeclelijke het volstaat dat het een van de doelen
en stoffelijke wederopbouw te verzeke- nastreeft welke de wetgever aan de uitren ll algemeen, doch door zichzelf dui- voerencle macht opgelegd heeft;
delijk genoeg zijn om alle interpretatie
Overwegende clat het middel ten onbij middel der voorbereiclende werken rechte beweert dat clit besluit-wet vreemcl
te verwijcleren, dan nog zou dienen vast- zou zijn aan 's lands zedelijke en stoffegesteld clat, voor zover het er om gaat lijke wederOl}bouw; dat het door de bur's lands zeclelijke wecleropbouw te ver- gers onwaardig te verklaren die, door hun
zekeren, zekere personen uit het open- toetrecling, in de voorwaarclen die het
baar leven te verwijderen, dit nauwkeurig voorziet, tot een partij, beweging of orgadoel (in deze veronclerstelling een der do- nisme van culturele aarc1, terwijl het algemeinen van toepassing van nr 5 uitma- meen bekencl stond dat deze de propakende) reeds in de eigen bewoordingen gancla of de plannen van de vijand in de
van nr 4 is vermeld, en, dienvolgens, moet hand werkten, volgens de- termen van
begrepen worden overeenkomstig zijn ter- zijn inleiding «hun meclewerking hebben
men, te weten dat de Koning cleze maat- verleend aan de verknechting en aan het
regel slechts mag toepassen op de perso- verval der Natie ll, de verzekering op
nen wier bedrijvigheid tijclens de vijande- · h,et oog heeft van de wecleropbouw van
lijke bezetting 's lands belangen ernstig het land in de eenheid van 's lands ~er
geschaacl heeft; tweede onderdeel, doordat zuchtingen;
in alle geval het bestreden arrest aan zijn
Overwegencle clat de omstandigheid dat
·verplichting, te motiveren, te kort k 0 mt : de wet in haar artikel 1, 4°, de Koning
1° door eenvoucligweg te beslissen, clat de toelaat zekere maatregelen te treffen om
bepaling van artikel 1, nr 5, van de wet cliegenen nit het openbaar leven te verwijvan 20 M~art 1945 de Koning toelaat ze- cleren wier beclrijv:igheicl 's lands belankere maatregelen te treffen om 's lands gen ernstig geschaad heeft, niet belet dat
zeclelijke en stoffelijke wederopbouw te er gebruik zou gemaakt worden van de
verzekeren, zonder nit te leggen waarin toegekencle machten in het kacler van 5°
die wecleropbouw belemmerd is door het van zelfde artikel, om uit het openbaar
feit dat de aanlegger in 1942 tot een rexis- leven cliegenen te verwijderen die, zontisch organisme zou toegetreclen zijn, dan der persoonlijk claclen te stellen clie erliwanneer anderzijcls bekend werd - en stige schacle aan het land berokkenen,
het arrest vaststelt - clat · hij deel had. · meclegewerkt hebben aan zijn desorganiuitgemaakt van de weerstancl, zich had satie door hun toetreding tot een partij,
ingespannen om de wegvoering van zijn waarvan het wel bekend was clat zij de
mecleburgers te vermijden en hulp aan bedrijvigheid van de vijand begunstigde;
de weerspannigen had verleend; 2° door
Overweg'ende dat het bestreden arrest,
te beslissen dat men in de § 4 van arti- door alzo te statueren, geen enkel der in
kel 1 van de wet van 20 Maart 1945 de eerste onderdeel van het middel ingeroegronden van het besluit-wet van 19 Sep- pen bepalingen heeft geschonden;
tember 1945 niet kan vinclen, clan wanBetreffencle het tweecle ondercleel :
neer clit besluit genomen is in toepasOverwegende clat de toetreding tot een
sing van de wet van 20 Maart 1945, het onvaderl_andse partij, ten opzichte van het
is te zeggen van de gehele wet, zoncler de besluit-wet van 19 September 1945, in de
reclen te geven waarom met al de bepalin- omstanQ.igheclen die het nauwkeurig begen ·van clie wet geen rekening client ge- paalt, een oorzaak van onwaardigheid uithouden :
maakt; dat het arrest, bij gebrek aan
Over het eerste onderdeel :
conclusies op dit punt, dus niet moest uitOverwegende dat artikel 2, 2°, van het leggen· waarom 's lands wede'ropbouw de
besluit-wet van 19 September 1945 niet toepassing zou eisen van de maatregel gevereist dat de rechter vaststelt dat belang- troffen jegens de •aanlegger;
·hebbencle ernstig 's lands belangen heeft
Overwegende dathet arrest hierop wijst
geschaad;
clat het besluit-wet, waarvan sprake, geno-

--'- 155 men werd in uitvoering van 5° van artikel 1 der wet van 20 Maart 1945; dat, door
het feit dat het aannam dat deze· enkele
beschikking als grond· diende van gezegd
beslnit-wet, het zich over de waarde van
de andere bepalingen der wet van
20 Maart 1945, die het in cas~t niet toepasselijk achtte, niet moest uitspreken;
Dat het middel in geen enkel zijner twee
onderdelen gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
12 Mei 1947. - 26 kamer. - Voo1·zitte1',
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggevel·,
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlcl1tidende conohtsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-generaal.
Plei.tm·, H. Collette.
·
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SCHAKING. _. iVIEISJE DAT DE VOLLE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR NIET HEEFT BEREIKT. - VOOR·WAARDEN VAN HET MISDRIJF.
Het misrlrijf, voo1·zien Mj artilcel 370 van
het Stratwetboek, ·is voltmlcken zodm
de ve.rleide1· de minde·rjarige er toe gebmaht heeft de verbUjfplaats, vastgesteld. door dezen die over haa1· gezag
hebben, te verlaten, om het even of het
gaat ove1· een door de wet erlcende ove1·heid of over een feitelijke overheid of
een feitelijlc {fezag (1).

(SPORS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 J anuari 1947 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Ovet' het enig middel, schending van de
artikelen 9 en 97 der Grondwet, 1 en 370
van het Strafwetboek, 154 en 189 van het
Wetboek van strafvordering, 372, 373 en
374 Van het Burgerlijk Wetboek, 13, 27,
28 en 32 der wet van 15 Mei 1912 doordat
het bestreden arrest de aanregger veroordeeld heeft wegens schaking van · een
meisje dat de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt, dan wanneer
dergelijk wanbedrijf noodzakeHjk de outtrekking veronderstelt van het meisje aan
het toezicht en aan het gezag 1ian haar
(1) Raadpl. GARRAUD, D1·oit penal, uitg.
1901, bd. V, ·biz. 276; GAR<;:ON, Coile penal
annote, bd. I, biz. 981, nr 4, en biz. 983,
nrs 22 en ,23; verbr., 6 November 1916 (Bull.
·en PAsrc., 1917, I, 311). Vergel. verbr., 6 December 1875 (PAsrc., 1876, I, 42).

ouders of van degenen die de wet, bij gebrek aan ouders, aanduidt, en dat Jacqueline Coppens tussen 10 Januari en 4 November 1945. a an het toezicht en aan het
gezag van niemand onderworpen was :
Overwegende dat artikel 370 van het
Strafwetboek, niet alleen de bescherming
van de familie en het handhaven van het
vaderlijk gezag beoogt, doch ook de minderjarige meisjes tegen hun zwakheid,
gebrek aan ervaring en lichtgelovigheid
wil beschermen; dat het wanbedrijf voltrokken is vanaf het ogenblik waarop de
schaker de minderj_arige ertoe gebraclit
heeft de verblijfplaats, vastgesteld . door
dezen die over haar'gezag hebben, te verlaten, om het even :Of het gaat over· een
door de wet erkende overheid of over
een feitelijke overlieid of een feitelijk
gezag;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, op het ogenblik waarop aanlegger, Jacqueline C9ppens, natuurlii)l:
niet erkend kind dat de volle leeftijd van
achttien jaar nog niet bereikt had, ertoe
gebracht heeft de voor haar verblijf aangeduide plaatsen te verlaten, dit jong
meisje op het ogenblik van het eerste wanbedrijf in feite onderworpen was aan het
gezag van « haar moeder >> en, op het
ogenblik van de tweede schaking, bij beslissing van de kinderrechter, toevertrouwd was aan het gesticht « de Goede
Herder >>, te Leuven, dat in feite het gezag op dit jong meisje voerde en de bewaking er over uitoefende;
Overwegende dat het bestreden arrest
uit' deze souvereine vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden, zonder de in
het middel aangeduide bepalingen te
schenden, dat de bestanddelen van het
wanbedrijf, voorzieli bij artikel 370 van
het Strafwetboek, verenigd zijn;
En overwegende dat de substanW\le of
op · straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen · werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning ; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
12 Mei 1947. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslag,qeve1·,
H. Giroul. Gelijlclttidende conclttsie,
H: Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

26

KAMER. -

12 Mei 1947.

1° HOGER BEROEP. -

Sl'RAFZAKEN.
PARTIJ, NIET IN DE AANLEG, DOCH IN HET
VONNIS. - BEVOEGD OM HOGER BEROEP IN
TE STELLEN.
2° EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIKEN IN DE HANDEL VAN). - BE-

-156SLUIT-WET VAN 22 JANUARI 1945. SLUITING VAN DE INR1ICHTING. AANPLAKKING
AAN DE DEUREN VAN DE INRICHTING. lNRICHTING VAN DE OVERTREDER.

1o Is bevoegd om hoge1· bet·oep in te stellen tegen een vonnis, g.ewezen in eet·ste
aanleg door een correctionele t·echtbanle, degene die, zonder partij te zijn
geweest in de aanleg wellee het vonnis
beeindigt, in flit laatste partij is geworden, omdat 7H3t een veroonleling of een
sanotie tegen hem uitszJ!·eelet (1).
2° Behotulens het geval van ovenlr·aoht
aan een derde die zijn. goede trouw niet
bewijst, lean de door at·tiTcel 9 van het
beslttit-wet van 22 J anuari 1945 voot·ziene
slttiting van de inriahtJ:ng sleahts bevo·len ·wonlen, wanneer de inrichting toebehoort a,an fle flaflet· van of cle medepliahtige aan de inbrettlc, ofwel, zo de inriohting aan een t·eohtspersoon toebehoo1·t,
wanneer een ot·gaan of wetteUjlce vet·tegenwoordiger m· van dader is of meclepliohtige aan de inbt·enlc. Eveneens
lean de aanplalelcing van de beslissing
vctn veroordeling aan de deut·en van de
inriahting sleohts bevolen tvorden, indien het gaa.t over de im"iohting van de
veroorde·elde (2).
(PROCURl!:UR-GENERAAL. TE BRUSSEL,
T. CLOOS EN CONSOORTEN;)
ARR:EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 Januari 1947 gewezen door
het Hof van. beroep te Brussel;
Over het eerste middel, schending van
artikelen 199 en 202 van het Wetboek van
strafvordering :
A. Voor zoveel het middel tegen v.eroordeelde Cloos gericht is :
Overwegende dat deze laatste, in hoedanigheid van betichte, door het vonnis van
eerste aanleg veroordeeld, gerechtigd was
om luidens de in het middel bedoelde
artikelen boger berbep in te stellen, en
dat zijn hager beroep binnen de wettelijke
· termijn werd ingesteld ;
B. Voor zoveel het middel gericht is tegen de naamloze vennootschap « Les
Grands Magasins de la Bourse )) :
Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de stukken der rechtspleging,
waarop het Hof mag acht slaan, blijkt dat
deze vennootschap v66r de eerste rechter
(1) Raadpl. verbr., 24 Maart 1947, zie boger,
biz. 93 (Bull, en PAsrc., 1947, I, 123).
1
(2) Zie de conclusie van de H. eerste advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt, ' die
onderhavig arrest voorafgaat, in Bttll. en
PASIC., 1947, I, 199 en vlg.

niet werd gedagvaard, dat geen enkele
vervolging tegen haar orgimen of wettelijke vertegenwoordigers werd ingespannen en dat ze evenmin v66r de eerste rechter verschenen is door een van haar wettelijke .vertegenwoordigers of organen;
Dat het vonnis van .eerste aanleg niettemin tegen haar sancties uitspreekt, te
weten de sluiting voor een tijdperk ,1an
twee maanden van een gedeelte van haar
magazijnen en de aanplakking van het
uittreksel van de gewezen beslissing;
Overwegende dat artikel 202 van het
Wetboek van strafvordering het boger beroep tegen een vonnis gewezen in correctionele zaken opent voor al de openbare
en private partijen, alsook voor de procureur-generaal bij het hof van beroep;
Overwegende dat, zo de verwerende verrnootschap v66r het vonnis a qno geen
partij is geweest in de aanleg, ze in deze
zaak partij werd door het feit dat het
vonnis tegen liaar sancties uitspreekt; ·
Overwegende dat, om een middel van
verhaal tegen een vonnis of een arrest te
kunnen uitoefenen, men niet noodzakelijk
partij moet geweest zijn in de aanleg door
het vonnis of het arrest beeindigd; dat
het volstaat in het bestreden vonnis of
arrest partij te zijn geweest ;
Dat de verwerende vennootschap :ildus
· ontvankelijk was om hoger beroep in te
stellen tegen het vonnis dat sancties tegen
haar uitsprak;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 9 van het besluit-wet van 22 ·Januai·i 1945, doordat het bestreden arrest,
deze bepaling beperkend interpreterende,
weigert de sluiting uit te spreken van
een gedeelte der magazijnen van {le verwerende vennootschap en de aanplakking
,,an de gewezen beslissing te bevelen :
Overwegende dat artikel 9 van het besluit-wet van 22 Januari 1945 de sluiting
van de inrichting slechts voorziet wanneer
het gaat over de inrichting van de overtreder of over de inrichting door een derde
overgenomen sedert de vaststelling van de
inbreuk, derde die zijn goede trouw niet
bewijst;
Dat aldus, behoudens het zich hier niet
voordoend geval van overdracht van de
inrichting, opdat de sluiting mage bevolen
worclen, de inrichting moet toebehoren
aan een dader van of medeplichtige aan
de inbreuk, ofwel, zo het over een zedelijk wezen gaat, het orgaan of de wettelijke vertegenwoordiger er van, dader van
of mecleplichtige aan de overtreding moet
zijn;
Overwegende dat, wat de aanplakking
. betreft van de beslissing van veroordeling
aan de deure:n van· de inrichting, deze
maatregel slechts ten opzichte van de in,richting van de veroordeelcle kan bevolen
,worden;
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Overwegende dat, wijl in de zaak op
geen inbreuk, noch als dader noch als
medeplichtige, ten laste van een der organen of wettelijke vertegenwoordigers van
de verwerende veiJ.nootschap wordt gewezen, het bestreden arrest wettelijk heeft
kunnen beslissen dat de maatregelen van
sluiting en van aanpl_akking niet konden
genomen worden ten laste van de naamloze vennootschap << Les Grands Magasins
de la .Bourse » ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen. verwerpt de voorziening; Iaat de kosten ten laste van de
Staat.
12 Mei 1947. - 2• kamer. - Voor·zitte1·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
.H. Glroul. - Gelijklttide,nde conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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10 VERBREKING. - BEVOEGDHEID. - MATERIELE VERGISSING IN DE DATUM VAN HET
BESTREDEN ARREST. ~ BEVOEGDHEID VAN HET
HOF OM ZE 'l'E VERBETEREN.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. ...,..- MIDDEL INROEPENDE DAT HET
FElT NIET ONDER .TOEPASSING VALT VAN ARTIKEL 115, § 2, 1°, VAN HET,STRAFWETBOEK.
- VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 115, § 2, S 0 , EN DE
S'l,'RAF RECHTVAARDIGENDE. - NIET-ONTVAN-.
KELIJKHEID.

1° Het Hot ver·betei't een rnaterii!le vergissifig begaan in de datum van het bestre 7
den arrest (1).
2° Is niet ontvankeHjlc het m·iddel, inroepende dat het door de rechter ovw cle
grand weer·houden feit niet onder toepassing valt van artilcel 115, § 2, 1°,
van het Strafwetboelc, door het ar-r-est
bedoeld, dan wanneer de vaststellingen
van dit laatste de toetJassing van artilcel115, § 2, 3°, en de uitgesprolcen stmf
rechtvaar·digen.
·

(DELHAYE, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARIREST;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 November 1946 gewezen
dqor het Militair Gerechtshof, zetelende
te Brussel;
(1) Vet'br., 21 October 1946 (A,.,·. J1e1·b•·.,
1946, biz. 340; Bull. en PAsrc., 1946, I, 368).

Over de ontvankelijkheid der voorziening:
Overwegende dat de uitgifte van het
bestreden arrest, ten gevolge van een penfeil, vermeldt dat het op 19 November
1946 geveld werd; dat echter uit het proces-verbaal van de terechtzitting van
S November 1946 blijkt dat de zaak uitgesteld werd voor uitspraak op 22 November 1946, te 15 uur, en uit het proces-verbaal der terechtzitting van 22 November
1946, dat het hof op deze terechtzittlng
zijn beslissing heeft geveld ;
Dat de verklaring van voorziening, op
25 November 1946 gedaan, aldus binnen
cle wettelijke termijnen werd ingediend ;
Over het enig middel, scb,ending van artikel 115, § 2, van het Strafwetboek (besluit-wet van 25 Mei 1945) en van artikel 97 der Grondwet, doordat· het bestreden arrest het door de eiser als bedrijfsstof geleverd hout aanschouwt als een levering uitmakende aan de vijand van oorlogsmaterieel, om de ·reden dat deze bedrijfsstof onmisbaar was om: dit om·logsmaterieel te gebruiken, derwijze dat het
er werkelijk' deel van uitmaakte, en aanlegger op grond van 1 o van artikel 1 van
voormeld besluit-wet veroordeelt, dan wanneer deze wetsbepaling slechts de leveringen bedoelt met specifiek militair karakter, dat de litigieuze levering niet heeft.
en dat het bestreden arrest overigens iliet
vaststelt dat de Wehrmacht het geleverd ·
product feitelijk zou gebruikt hebben om
zijn aanvals- of verweermaterieel te onderhouden :
Overwegende dat de aanlegger veroordeeld werd wegens inbreuk op artikel 115
van het Strafwetboek, aangevuld door
het besluit-wet van 25 Mei 1945 ;
Overwegende dat het bestreden arrest
namelijk vaststelt dat de aanlegger de
litigieuze Ieveringen vrij en uit eigen wil
gedaan heeft; dat hij wist dat het houtcarburant, dat hij leverde, bestemd was
voor de Werhmacht, dat hij de bestellingen van. het Duitse leger zocht en zelfs
blijk gaf van een uiterste vlijt om de vervoermiddelen, met het oog op deze leveringen, te bekomen en te · doen opeisen;
Overwegende dat het bestreden arrest
door deze beschouwingen op de bestanddelen wijst van de inbreuk voorzien bij·
artikel 115 van het Strafwetboek op grond
van so van artikel 1 van het besluit-wet
van 25 Mei 1945 en, alzo, de uitgesproken
veroordelingen rechtvaardigt;
Dat het, aldus, van belang ontbloot is
het ingeroepen middel na te gaan, dat het
ondernomen arrest slechts bestrijdt voor
zoveel de veroordelingen zouden gesteund
zijn op 1 o van artikel 1 van het besluitwet van 25 Mei 1945 ;
Dat het middel aldus niet ontvankelijk
is;
Overwegende, voor 't overige, betref-
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straf van nietigbeid voorgescbreven recbtsvormen nageleefd werden en dat de uitgesproken veroordelingen overeellkomstig de
wet zijn;
Overwegende, wat de beslissing op de
vordering van de burgerlijke partij'. betreft, dat de aanlegger geen enkel bijzonder middel inroept en dat bet Hof er
geen van ambtswege opwerpt.;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
12 JVIei 1947. - 2e kamer. - Voor·zittm·,
H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
H. Giroul. - Gelijkluidende conch~sie,
H. Raoul Hayoit d.e Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

ze KAMER. -

·12 Mei 1947.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.BEVOEGDHEID OM: ZlCH TE VOORZIEN. - BETICHTE DIE ZICH VOORZIET TEGEN EEN BESLISSING DIE EEN :· :M:EDEBE'r!CHTE VRIJSPREEKT. - 0NBEVOEGDHEID.
2° VERKEER. AR.TIKEL 55 VAN RET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934.
- GEEN ONDERSCHEID VOLGENS DE RICHTING,
WELKE DE WEGGEBRUIKER NEE:M:T, DIE DE
WEGSPLITSING NADERT.
1o Een betiohte is onbevoegd om zich te
voorzien tegen een beslissing die een
mer};ebetichte V?ijspreekt (1).
2o Artikel 55 van het lconinlclijk besl7tit
van 1 Febntar•i 1934, dat beschilct dat,
bij samentrejfing van hootdwegen van
dezelfde lcategMie alsmede in al de hierboven niet voorziene gevallen, de weggebruiker die een we.qsplitsing nader·t,
zich ten opzichte van degene die van
rechts lcomt, moet · geclragen als cle weggebruilcer van de, secundaire· weg, is' van
toepassvng hetzij dat de we.qge·b1"uilcer,
die de wegspHtsing nadert, voor·neinens
zij zijn weg in rechte lijn voo·rt te zetten 'of naar links te clraaien, hetzij dat
hij voornemens zij naar r·echts te
dr-aaien (2).

(FONTAINE, T. HUBEAU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 14 December 1946 gewezen door
(1~ Verbr., 2 September 19<1.2 (Bull. en
PAsrc., 1942, I, 187).
(2) Raadpl. verbr., 20 December 1937 (Arr·.
Verbr., 1937, biz. 182; ·Bull. en PAsrc., 1937,
I, 385).

de Correctionele Rechtbank te Hoei, zetelende in graad van boger beroep;
I. Over de voorziening door aanlegger
Fontaine ingecliend tegen de beslissing op
de publieke vordering :
Overwegende dat de aanlegger geen hoedanigheid heeft om zicb te voorzien tegen
bet bestreden vonnis voor zoveel (lit· een
medebetichte vrijspreekt;
Dat, VQDr zoveel bet vonnis de aanlegger verDordeelt, de substantHHe of op straf
van nietigheid vDorgescbreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de uitgesproken straffen deze zijn dDor de ·wet
gesteld;

II. Over de voorziening van tweede aanlegger, tegen de beslissing die hem burgerlijk verantwoordelijk verklaart voor de
boeten en voor de veroordeling tot de kosten van de publieke vordering ten laste
van zijn aangestelcle Fontaine uitgesproken:
Overwegende dat bet niet blijkt dat de
aanlegger zijn voQl'ziening aan bet openbaar ministerie zou betekend bebben; dat
de voorziening, dienvolgens, niet ontvankelijk is (Wetb. v. strafv., art. 418);
III. Over de voorziening van de twee
aanleggers tegen de beslissing. op de vorclering van de burgerlijke partij Hubeau
geveld :
Over bet enig middel, schending van artikelen 42, 54 en 55 van bet koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 1382 tDt 1384
van bet Burgerlijk Wetboek en 9'i' der
Gronclwet, doordat, alhoewel bet ·vonnis
vaststelt dat de aanrijding tussen de voertuigen, respectievelijk bestuurd door de
aanlegger Fontaine en dpor de medebetichte J onckers, aangestelde van de burgerlijke partij, zich voordeed op een splitsing, aansluiting Df kruising van boofclwegen van d\c)zelfde kategorie of in een
geval niet voorzien door de artikelen 50
tot 54 van bet koninklijk besluit van
1 Februari 1934, en dat de aanlegger
Fontaine aldaar rechts van medebeticbte
Jonckers kwam, die deze splitsing, aansluiting Df kruising kwam opgereclen, bet
nochtans : 1° beslist dat Jonckers niet gehouden was, ten opzichte van Fontaine,
zich te gedragen als de weggebruiker van
de secundaire weg, oncler voorwend&el dat
artikel 55 van becloeld koninklijk besluit
niet toepasselijk zou zijn op de· weggebrniker die zinnens is op het kruispunt,
clat bij komt opgereden, naar << rechts » te
draaien; 2° om dezelfde reden beslist dat
bet voertuig, bestuurd door Fontaine, een
onvoorzienbare bindernis voor Jonckers
uitmaakte; 3° dienvolgens de aanleggers
veroordeelt bet gebeel der schade, toegebracht aan het rijtuig van de burgerlijke
partij, te herstellen, dan wanneer bij samentreffing• van boofdwegen van zelfde
kategorie, alsoDk in de gevallen bij de ar-
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tikelen 50 tot 54 van gezegd koninklijk
besluit voorzien, de weggebruiker die een
splitsing, aansluiting of kruising nadert,
zelfs indien hij naar rechts draait, zich
ten opzichte van degene, die van recl1ts
komt, moet gedragen als de weggebruiker
van de secundaire weg :
Overwegende dat de rechter over de
grond de- gehele verantwoordelijkheid der
schade, ondergaan door de burgerlijke
partij, ten laste van aanleggers heeft gelegd, om de reden dat de aangestelde van
deze, Jonckers, in niets verantwoordelijk
kon gesteld worden voor het ongeval, << artikel 55 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 de gevallen voorziende
waarin de weggebruiker die een kruispunt
nadert, in rechte lijn zijn weg voortzet
of naar links draait ... maar niet van toepassing zijnde wanneer de weggebruiker,
in plaats van door te rijden of naar links
te draaien, naar rechts afdraait >>;
Overwegende dat deze interpretatie van
bedoeld artikel 55 niet overeenstemt met
de tekst van dit besluit, dat beschikt :
« dat bij samentreffing van hoofdwegen
van dezelfde kategorie, alsmede in al de
hierboven niet voorziene gevallen, de weggebruiker die een wegsplitsing, aansluiting of kruising nadert, zich ten opzichte
van degene die van rechts komt, moet gedragen als de weggebruiker van de secundaire weg >> ;
Dat deze bewoorclingen algemeen zijn
en de rechter niet toelaten de toepassing
er van te beperken tot de gevallen waarin
de weggebruiker, die een splitsing, aansluiting of kruising nadert, zljn weg in
rechte lijn wil voortzetten of naar links
wil afdraaien;
Waaruit volgt dat het vonnis de in het
middel bedoelde bepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, doch voor zoveel slechts het beslist
op de vordering van de burgerlijke partij
Hubeau ; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van de Rechtbi\nk van eerste aanleg te
Hoei en dat me1ding er van zal gemaakt
worden op de kimt van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de aanleggers tot een helft der kosten en de verweerder tot de andere helft; verwijst de
zaak alzo_ omschreven naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zetelende in
graad van hoger beroep.
'
12 Mei 1947. - 2• kamer. - VoorzitteT,
H. Fauquel, voorzitter. - VeTslagge·veT,
H. Vitry. Gelijkl1tiflenfle conclusie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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KAMER. -

12 Mei 1947.

VOORLOPIGE HEOHTENIS. -

MILI-

TAIRE REOHTSMAOHTEN. BEKLAAGDE DOOR
DE KRJJGSRAAD VEROORDEELD HOOFDENS MISDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN
, DE STAAT. IN VOO'RLOPIGE HEOHTENIS GEHOUDEN. HOGER BEROEP v66R HET MILITAIR GEREOHTSHOF. VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. 0NTVANKELIJKHEII!.

De beklaagfle, flie flooT een lc1"ijgsmafl
hootflens misfl1"ijf tegen fle uitw(o!nflige
veilig heifl van fle Staat ve1"oo1·fleelfl
.weTfl en in voo1·lopige hechten.is gehouflen wo1·flt, en flie regelmatig hoge1· be1"uep instelt tegen het vonnis van ve1·oorfleling, is ontvanlcelijk in Zijn VC1"
zoelc tot voo1·lopige inV1·ijheiflstelling,
geTicht tot het militair geTechtshof (1).

(Wetb. v. 20 Juli 1814, art. 165; besluitwet v. 26 Mei 1944, art. 5.)
(AUDITEUR-GENERAAL_, T.

LADRE~T.)

ARREST.

HEJT HOF; -· Gelet op het bestreden
arrest, op 12 October 1946 gewezen, waarbij het Militair Gerechtshof, zetelenchi te
Luik, zich onbevoegd heeft verklaard om
over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van verweerder te beslissen ·
Overwegende dat cleze op 1 Feb~uari
1947 een nieuw verzoekschrift te dien
einde heeft ingediend;
Overwegende dat het militair gerechtshof, op 7 Februari, een arrest heeft geveld
waarbij het zijn bevoegdheid niet meer
betwistte en, ten grande statuerende, de
voorlopige invrijheiclstelling geweigerd
heeft;
Overwegende dat claaruit volgt dat de
voorziening tegen het arrest van 12 October 1946 gericht, geen voorwerp meer
heeft;
.
Om die redenen, verwerpt de voorziening, kosten ten laste van de Staat, en
statuerencle op de vorcleringen ter zitting
genomen door de heer Procureur-Generaal,
en strekkende tot de verbreking in het
belang van de wet van gezegd arrest,
hoofclens schending van artikelen 165 van
het Wetboek van 20 Juli .1814 en 5 van
het besluit-wet van 26 Mei 1944;
Overwegencle dat de alinea's 2 en volgende van artikel 5 van het besluit-wet
van 26 Mei 1944, wat de betichten betreft
die voorlopig aangehouden werden wegens
inbreuk op artikelen 1 of 2 van gezegd
(1) V~rbr., 30 December 1946 (A,., .. Ve1'b1·.,
1946, biz, 458; Bull. en PASIC., 1946 1 I, 492);
17 Februari en 17 Maart 1947, zie hager,
blz. 44 en 83 (Bull. en PAsiC. 1947, I, 60 en
114).
,
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van het Wethoek van 20 Juli 1814 aanvullen;
Dat de door gezegd artikel 165 aan de
krijgsraden toegekende machten, .aan het
militair gerechtshof toebehore1i wanneer
dit laatste cloor een hoger beroep van cle
publieke vordering kennis neemt;
·
Dat cle machten, aan de krijgsraden toegekend door cle aanvullende bepalingen
van artikel5 van bet besluit-wet van 26 Mei
1944, dienvolgens, en bij gebrek aan een
uitdrukkelijk afwijkende bepaling, ook
toebehoren aan bet militair gei'echtshof
statuerende in graad van hoger beroep;
Dat het arrest, d.e in de vorderingen
van de beer Procureur-Generaal aangeduide bepalingen, aldus heeft geschonden;
Om dir redenen, verbreekt, doch enkel
in bet ·belang van de wet, het arrest dll.
12 October 1946 van bet Militair Gerecbtshof, zetelende te Luik; beveelt dat onderbavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers ·va:n gezegcl hof en dat
melding er van zal gemaakt worclen op de
kant van de vernietigde beslissirlg.
12 Mei 1947. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Fauquel, voo:r;zitter. - Verslagge·ver,
H. Vitry. Gelijlcl1tidenae conc!1tsie,
H. Raoul Hayoit de '.rermicourt, eerste
advocaat-generaal.
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12 Mei 1947.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
MISDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID
VAN DE STAAT. - VOORSTEL VAN SANCTIES
GEDAAN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE AAN
BEKLAAGDE. - KRIJGSRAAD WEIGERENDE DEZE
SANCTIES AAN TE NEMEN. - VRIJSPRAAK. HOGER BEROEP DOOR HE"r OPENBAAR MINIS"rERIE. - 0NTVANKELIJKHEID.
,
2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE S'.rAAT. - VooRSTEL
VAN SANCTIES GEDAAN DOOR RET OPENBAAR
MINIS"rERIE AAN BEKLAAGDE. - WEIGERING
DOOR DE KRIJGSRAAD ZE AAN TE NEMEN. VRIJSPRAAK. - Hom<m BEROEP DOOR RET
OPENBAAR MINISTERIE. - BEPERKTE KENNISNEMING DOOR HE"r MILI'fAIR GERECHTSHOF.
1o Het openbaar ministerie is bevoegd om
hoge·r beroep in te stellen tegen het
vonnis van de lwijgsraad, dat, na verklar·ing door deze laatste dat er geen
aanleiding bestaat tot aanneming van
de sancties, welke het openbaar minister·ie, over·eenlcomstig artilwl 1 van het
besluit-wet van 10 November 1945, aan
een beklaagde, beticht van misfl1'ijf
tegen de uitwendige veiligheifl van fle
Staat, had voor·,qesteld, aeze betiohte
vr·ijspreekt.

2° Het openbaar minister'ie dat, overeenl.;omsUg ar·tilcel1 van het besl1tit-wet van
10 November· 1945, aan een belclaagae,
betioht van misdr·ijf tegen de uitwenfUge veiligheifl van de Staat, heeft voor·gesteld zich aan zelcer·e sancties te onfler-werpen, mag, naaat de lwijgsr·aad
beslist heeft ze niet aan te nemen en
wanneer· de publieke vordering haar
ve·rfler veTloop heeft, niet van zijn voorstel afwijlcen in zijn vorderingen. Deze
beper·Tdng van de vor·aeTingen van het
openbaar· ministerie is noodzalceUjk van
toepassing op het voor·werp van het honer beroep door hem tegen het vonnis
vun fle kr·ijgsraad inoesteld en, dienvolgens, op ae lcennisnerning door het rnilita·ir ger·eohtshof (1). (Besluit-wet van

10 November
1945, art. 1, laatste alinea.).
I
(AUDI'l'EUR-GENERAAL,

"1'.

SCHUMACKER.)

ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15. Januari 1947 gewezen door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Luik;
Over het enig middel, schending van artikel1, laatste alinea, van bet besluit-wet
van 10 November 1945, doordat bet bestreden arrest het hoger beroep van bet openbaar ministerie zoncler voorwerp hceft
verklaard :
Overwegende dat, 'volgens proces-verbaal
door de Krijgsauditeur te Verviers, op
5 J uli 1946 opgesteld., de verweerder zijn
schuld bekend heeft, om 's vijands politiek of oogmerken in de hand te bebben
gewerkt (artt. 113 en 116 van bet Strafwetb.) en toegestemd heeft zich aan de
volgende sancties te onclerwerpen : 1 o een
jaar gevangenisstraf; 2° bet stellen onder
politietoezicht geclurende een tijclperk van
twee jaar; 3° levenslange ontzetting der
rechten bedoeld bij artikel 123sewies van
het Strafwetboek;
Dat de krijgsraacl, op 11 Juli 1,946, geoordeeld hebbende dat er geen gronden
waren om de door het openbaar ministerie
voorgestellle sancties aan te nemen welke
door beklaagde aangenomen werden en de
publieke vordering haar verder verloop
hebbende, op 20 Augustus 1946, Frans
Schumacker van de vervolging zonder
kosten heeft ontslagen;
Overwegende clat de krijgsauditeur die,
krachtens de beschikking waarvan , de
overtrecling ingeroepen is, de verplichting
heeft in zijn vorderingen « niet af te wijken >> van de door hem gedane voorstellen,
dus gegroncl was om hoger beroep in te
(1) Sic verbr., 18 November 1946 (A1·r.
Ve1·br., 1946, biz. 393; Bull. en PAsrc., 1946,
I, 427); 17 Maart 1947, zie hager, biz. 83
(Bull. en PASIC., 1947, l, 112).
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dienen, om de door de verweerder bekende inbreuken, door bet militair gerechtshof, bij toepassing van al de door
hem aan verweerder voorgestelde straffen,
te doen beteugelen ;
'
Dat bet middel in rechte niet opgaat;
Over het middel van ambtswege, schending van artikel1 van bet besluit-wet van
10 November 1945, doordat het militair gerechtshof, statuerende op bet hoger beroeJ)
van bet openbaar ministerie, op verweerder zwaardere straffen heeft toegepast dan
deze door het openbaar ministerie aan beklaagde voorgesteld of door de krijgsraad
uitgesproken, te weten twee jaar gevangenisstraf en de militaire afstraffing :
Overwegende dat, wijl de wetsbepaling
waarvan de schending ingeroepen wordt,
gebiedend het kader der vorderingen van
bet openbaar ministerie beperkt heeft, de
draagwijdte van de overdragende uitwerking van het boger beroep van het openbaar ministerie en, dienvolgens, de kennisneming door die rechtsmacht van boger
beroep noodzakelijk eveneens beperkt
zijn;
Dat het bestreden arrest, door zwaardere sancties uit te spreken dan deze voorgesteld door het openbaar ministerie of
uitgesproken door de krijgsraad, artikel 1
van bet besluit-wet van 10 November 1945
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestredqn
beslissing; beveelt dat onderbavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het militair gerechtshof en dat melcling er van zal gedaan worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
de verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar het militair gerechtshof anclers
samengesteld.
12 Mei 1947. - 2• kamer. -- Voor·zittm·,
H. Fauquel, voorzitier. - Verslaggever,
H. Demoulin. _:__ Gelijlclttidende conclttsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.
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12 Mei 1947.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAARTEGEN
MEN ZIOH KAN i'OORZIEN. - BESLISSING DE
PUBLIEKE VORDERING VERJAARD VERKLARENDE. - VOORZIENING VAN BEKLAAGDE.- NIE1'0NTVANKELIJKHEID.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- MIDDEL EEN GEBREK AAN BEANTWOORDING
VAN EEN VERWEERI AANVOEREND. - VERWEER
OP AFDOENDE WIJZE BEANTWOORD. - MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
1° Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening
van beklaagde tegen een beslissing die

VERBR., 1947. - l l

de vublielce vortlering ver·vallen verklaar·t door verjaring (1).
2° Mist feitelijlce grondslag, het middel
aanvoerende dat de rechter over· de
grand, een in regelmatig genomen be-'
shtiten voorgebracht ver·weer niet beantwoord heett, dan wanneer de bestre, den beslissing de beshtiten op afdoende
tvijze beantwoord heett (2).

(LANGE, T. MASSET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 November 1946 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te Verviers, zetelende in graad van huger beroep;
Betreffende de beslissing op de publieke
vordering gevelcl :
Overwegende dat bet vonnis de publieke
vorclering vervallen verklaart bij verjaring; dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
Aangaancle de beslissing gewezen op de
burgerlijke.._,vordering :
Over de twee middelen samen, schending van artikel 97 van de Grondwet, van
artikelen 159, 163, 408, 493 van bet Wethoek van strafvordering, 4 en 682 van bet
Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 19, 159 van
bet Wetboek van strafvordering, doordat
bet vonnis verzuimt de conclusies van aanlegger te beantwoorden betreffende het
begrip van relatief ingesloten · erf (eerste
middel) en deze aangaandf het zakelijk
recht op erfdienstbaarheid dat hij inriep
en waarcloor hij verzocht om van cle burgerlijke eis ontslagen te worden, en doordat het evenmin uitspraak doet over bet
aanbod van bewijs door de aanlegger geclaan (tweede middel) :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat bet eigendom van aanlegger een bruikbare toegang heeft tot de openbare weg
Battice-Henri-Chapelle; dat bet daaruit
afleidt dat gezegd eigendom niet mag aangezien worden als ingesloten ;
Overwegende dat het, alzo, de bewerir;g
van aanlegger van de hand wijst als in
rechte niet gegrond, volgens welke het
eigendom moest beschouwd worden als
ingesloten omdat bet niet voorzien was
van een rechtstreekse toegang tot bet gehucht Stockis;
Dat dit antwoord de door bet tweede
middel gestelde vraag zonder voorwerp
maakte;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden;
(1) Verbr., 27 Februari 1947 (Bull. en PAsrc.,
1947, I, 87).
(2) Zie de nota onderaan dit arrest in Bull.
en PASIC., 1947, 1, 207.

"'---' 162
indien het vrienden zijn, zullen ze niet
streng gestraft worden, en indien gij ze
niet kent, wat kan het U dan maken »,
dan wanneer, volgens het proces-verbaal
'der zitting, het Prevot en niet Develer
zou zijn die deze woorden zou uitgesproken hebben :
Overwegende dat de anlegger door het
12 Mei 1947. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
bestreden arrest enkel veroordeeld werd
H. Fauquel,· voorzitt.er. - Vm·slaggever, iwofdens inbreuk op artikel121bis van het
H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlclni- Strafwetboek;
clencle concllti!ie, H. Raoul Hayoit de TerOverwegende dat, op het verweermiddel
micourt, eerste advocaat-generaal.
van aanlegger « dat deze had kunnen denken dat ten gevolge van de aanhouding
van de vaderlanders, .hun medewerkers
van verblijf veranderd waren en dat de
bekendmaking aan de Duitsers der adres2" KAMER. - 12 Mei 1947.
sen van belanghebbenden geen schadelijk;e
BEWIJS. - .AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE gevolgen moest hebben >>, het arrest antTROUW. - STRIAFZAKEN. - .ARREST VAN woordt « dat de verdachten en bijzonder
VEROORDELING VERWIJZENDE NAAR HET PRO- Develer blijk hebben gegeven van een te
CES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITIING VAN DE betreuren cynisme ; dat, volgens getuige
KRIJGSRAAD. - .VERWERPING VAN EEN VEE- 1\'Iassart, verdachte Develer, die hem
WEER VAN DE JlETICHTE. - VASTSTELLING IN aanzette de adressen van de makkers beHET ARREST DAT EEN BEPAALDE GETUIGE HE'f kend te maken, hem scheinheilig verFElT AAN DEZE BETICHTE TOESCHRI.JFT.- klaarde : « inclien het vrienden zijn, zullen
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZIT'J.'ING VAN zij niet erg gestraft worden; en indien U
DE KRIJGSRAAD VASTSTELLENDE DAT DE. GE- ze niet kent, wat kan het U dan maken >> ;
TUIGE DIT FElT AAN EEN ANDERE BETICHTE
Overwegende dat uit het proces-verbaal
HEEFT TOEGESCHR<EVEN. ~ SCHENDING VAN DE der terechtzitting van de krijgsraad,
. AAN HET PROCES-VERBAAL VERSCHULDIGDE waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat
TROUW.
de getuige Massart de door het arrest in
hoofdzaak weethouden woorden niet aan
Sohenclt cle aan het prooes-veTbaal van cle a anlegger, doch ·a an een andere verdachte
tereohtzitt-ing van de lcrijgsmad ver- toeschrijft ;
sohjtldigde trom,v, het an·est van het
Dat het arrest, dienvolgens, het geloof
n~ilitair. ge1·eohtshoj, dat, om een verdat aan een authentieke akte client gewee1·middel van een beklaagde te ver- hecht en artikel 1319 van het Burgerlijk
wenJen, naar clit 1J1·ooes-ve1·oaal venvij- W etboek heeft geschonden ;
zende, inroept dat een bepaalcle getttige
Dat het onderzoek van het tweede mideen bepaalcl feit aan cleze betiohte heett del aldus van belang ontbloot is;
toegesohreven, dan wanneer, volgeris het
En overwegende dat de verbreking van
prooes-verbaal, het feit door deze ue- de op de publieke vordering uitgesproken
t·uige aan een anclere betiohte wenl toe- beslissing van veroordeling deze medegesoh1'even. (Burg. Wetb., art: 1319.)
sleept van de op de vordering der burgerlijke partijen tegen de aanlegger gewezen
(PREVOT EN DEVELER, 'f. BEELEN EN CONSOORTEN.)
beslissing ;
Om cUe redenen, decreteert de afstand
ARCREST.
der voorziening ·van Prevot, veroordeelt
HET HOF; -:-- Gelet op het bestreden deze tot de helft der kosten ; verbreekt
arrest, op 10 Januari 1947 gewezen door het bestreden arrest voor zoveel het de
het Militair Gerech~shof, zetelende te veroordeling t:reft van aanlegger op de
publieke vordering en op de door. de burBrussel;
gerlijke partijen Germaine Dutranoit,
I. Betreffende de voorziening van Pierre Jacques Grippa, Florent Michel en .Albert
Prevot :
Wiame ingespannen vorderingen; beveelt
Overwegende dat de a-anlegger afstand dat onderhavig arrest zal overgeschreven
heeft gedaan van zijn voorzieriing bij ver- worden ih de registers van het militair
klaring op 18 .April 1947 ter griffi.e van het gerechtshof en dat melding er van zal gemaakt worden op de kant van de gedeelmilitair gerechtshof gedaan;
vernietigde beslissing ; veroordeelt
II. .Aangaande de voorziening van Louis-. telijk
elkeen der vier bedoelde burgerlijke parDeveler:
tijen tot 1/S•te der kosten; verwijst de
Over het eerste middel, hieruft a:Egeleid zaak alzo omschreven naar het militair
dat het bestreden arrest gegrond is op het gerechtshof anders samengesteld.
feit dat « getuige Massart verklaard heeft
12 Mei 1947. - 2° kamer. - Voorzitter,
dat Develer, die hem aanzette om te
spreken, hem schijnheilig verklaarde : H. Fauquel, voorzitter. - Verslaggever,
En overwegende, wat de beslissing op
de vordering van de burgerlijke partij betreft; dat het Hof. geen middel ambtshalve
opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.

1:-:•-

-163H. Demoulin. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit 'de Termicourt, eerste
advocaat-generaal.

3o

VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
S'L'RAFZAKEN.
VoonziENING
VAN
BE·
KLAAGDE. VEHBREKING. - ·BEVOOHDEELT
DE BUHGEllLIJK VERANTWOOHDELIJE:E PARTIJ.

1° Is niet ontva·illcelijlc, cle voorz·iening
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19 Mei 1947.

KAMER.

VOORZIEJNING IN VERBREKING.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. BUHGERLIJKE PARTIJ. VOOHZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE PUBLIEKE VOR.DERING. NIET-ONTVA.NKELIJE:HEID.

De buTge1·lijJce partij is niet .bevoegd om
z·ich te voorzien tegen cle beslissing gewezmi op de p!tblielce vo1·dering (1).
(ROGIE, T. LIS.)
AR.REST.

HET HOF;-- Gelet op het bestreden
arrest, .op 15 Februari 1947 gewezen door
het Hof van beroep. te Brussel;
Aangaande de beslissing op de publieke
vordering :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is; dat aanlegger, butgerlijke partij, de belangen der publieke vordering niet vertegenwoordigt;
Aangaande de beslissing op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn voorziening geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 JVIei 1947. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. - Gelijlcluiclende conolusie, H. Co~ard, advocaat-generaal.
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19 Mei 1947.

VOORZIENING IN VERBREKING.STHAFZAKEN. BUHGERLIJK VEHANTWOOHDELIJKE PARTIJ EISERES. - NIET-BETEKENDE
VOORZIENING. NIET-ONTVANKELIJE:HEID.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGEHLIJE:E VORDERING. - VEROORDELiNG EEN VEHWEERMIDDEL NIET BEANTWOORDENDE. REGELMATIGE BESLUITEN. BESLISSING NIET
MET HEDENEN OMKLEED·.

(1) Sic verbr., 26 Februari 1945 (Arr. Ve1·br.,
1945, biz. 113; Bull. <m PAsrc., 1945, I, 126) en
de nota onderaan bet arrest in Bull. en PAsrc.,
1947, I, 208.

cloo1· cle burgerlij lc verantwoorclelijlce
part-ij ingestelcl en niet betelcend aan
cle partij tegen tvie ze gericht is (2).
(Wetb. v. strafv., art. 418.)
2° Is niet wettelijlc met 1·eclenen omlcleecl,
cle veroorcleling van belclaagde tot schaclevergoecling jegens de b!trge1·lijlce pa1·tij, inclien het vonnis een door belclaagde
in regelmatige besluite1~ voo1·gebracht
verwee1·midclel niet beantwoo1·at.
3° De burge1·Ujlc verantwoorclelijlce partij
frelct voo1·cleel uit de op cle voorziening
van belclaagde !titgesprolcen "Verbrelcing
van de ve1·oo,·delingen, waarvoor z·ij
burgerlijlc verantwoorllelijlc wenl veTlclaard (3).
(LEROY EN J>iOREEL, T. DEBHOYER.)

HE'J,' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, gewezen op 21 Februari 1947 door
de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, zetelende in graad van hager beroep ;
Overwegende dat de voorzieningen enkel
tegen de beslissing op de eis der burgerlijke partij gericht zijn;
Aangaande de voorziening van tweede
aanlegger, burgerlijk aansprakelijke partij :
Over de ontvankelijkheid :
Overwegende dat uit geen enkel bescheid
blijkt dat aanlegger zijn voorziening bete7
kend heeft aan de burgerlijke partij tegen
welke zij gericht is (art. 418 van het
Wetb. van rechtspleging in strafzaken) ;
Aangaande de voorziening van'beklaagde, eerste aanlegster :
Over het eei·ste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis niet geantwoord heeft op de besluiten van beklaagde :
Overwegende dat beklaagde, bij besluiten nedergelegd v66r de rechter ln hager
beroep, de ontvankelijkheid betwistte der
aanstelling van de_ burgerlijke partij, inroepende dat zij noch eigenares is van de
beschadigde auto, noch draagster van volmacht gegeven door de eigenaar ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet geantwoord heeft op deze besluiten;
Waaruit volgt dat het de in het middel
aangehaalde wetsbepaling heeft geschonden, zodat het onderzoek van het tweede
middel overbodig is;
(2) en (3) Sic verbr., 24 September 1945
(Bull. en PAsrc., 1945, I, 226).
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Overwegende dat de- verbreking der beslissing betreffende de veroordeling tot
schadevergoeding van beklaagde, als gevolg, de vernietiging meesleept van de veroordeling van tweede aanlegger, burgerlijk aansprakelijk voor de eerste ;
Om die redenen, verbreekt het vonnis
over de eis der burgerlijke partij gewezen;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgescbreven worden in de registers van de
Recbtbank van eerste aanleg te Veurne
en dat melding er van zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de burgerlijk verantwoordelijke parti:i tot de kosten van
haar voorziening, en de verweerder tot de
overige kosten; verwijst cle zaak, alzo beperkt, naar de Rechtbank te Ieper, zetelencle in graad van boger beroep.
19 lVIei 1947. - 2° kamer. - Voomitter,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. Gelijlclnidende concl1tsie, H. Colard, advocaat-generaal.
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to REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STELLING TER BESCRIKKING VAN DE REGERING VAN DE RECIDIVISTEN
EN GEWOONTEMISDADIGERS. - VEROORDELING
UITGESPROKEN ZONDER DAT RET ARREST RET
BESTAAN VASTSTELT VAN DE VOOR>VAARDEN DIE
RAAR MOGELIJK OF VERPLICRTEND MAKEN. VEROORDELING NIET WETTELIJK J.lET REDENEN
OMKLEED.
zo VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - VERBREKING OMDAT. DETERBESCRIKKINGSTELLING VAN DE REGERING VAN
EEN RECIDIVIST m' GEWOONTEMISDADIGER
NIET WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED IS.
- TOTALE VERBREKING.
1 o H et stellen te-r beschiklcing van cle 1'6gering vcm een 1·ecidivist of gewoontemisdadige1· is niet wettelijlc met r·edenen
omlcleecl wannee1· het arrest het be.staan'
niet vaststelt van de voorwaarden die
cleze vemonleUng mogeUjle of vm·pliohtencl maken. (Wet van 9 April 1&30,

artt. 24 tot 26.)
2o Wanneer een ar1·est, dctt cle belclaagde
tot gevcmgenisstraf en geldboete veroorcleelt en hem bovendien ter beschileking
stelt van cle regering, verb1'ok-en wonlt
omdat het steUen ter beschikking van
cle rege1·ing niet wettelijk met redenen
omlelced is, skekt de ve1·br·eking zich
1tit tot de gehele beslissing (1).

(1) Zie verbr., 24 Februari 1941 (Ar1·. Ye•·b,·.,
1941, blz. 43; B1tll. en PASIC., 1941, I, 58).

(BAES.)
ARIREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 13 Februari 1947 (loor
het Hof van beroep te Gent ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
omstandigbeid dat clrie getuigen niet verschenen v66r de eerste rechter :
Overwegende dat (lit middel, vreemd
aan een gescbil van bevoegdbeid, v66r bet
hof van beroep niet ingeroepen werd, wdat het nieuw is en voor de eerste maal
in verbreking niet mag ingeroepen worden (art. 2 van de wet van 29 April1806) ;
waaruit volgt dat bet niet ontvankelijk
b;
Over het middel ambtsbalve opgeworpen
aangaancle cle bijkomende veroordeling,
afgeleid uit de schending van artikel 97
van de Grondwet, van artikel 24 van de
wet van 9 April 1930 :
Overwegende dat het bestredenc arrest
het beroepen vonnis beves.tigt om de enkele motivering dat de feiten bewezen
zijn gebleven en dat de straf in evenrecligbeid is met de ernst van het gepleegde;
Overwegende (lat dit vonnis, na aanlegger veroordeeld te bebben tot veertien
maanden gevangzitting· en tot 75 fr. boete
wegens de twee wanbedrijven van enkele
diefte en van dragen van een valse naam,
daarenboven, na voormeld artikel 24 ingeroepen te hebben, beslist dat bij, na afioop
zijner straf, ter beschikking zal gesteld
worden van de regering gedurende tien
jaar, docb zonder vast te stellen dat de
wettelijke voorwaarden, door die wetsbepaling voorzien, verenigd zijn;
Overwegende dat de verbreking van die
beslissing, de verbreking meclesleept van
de gebele bestreden beslissing;
Om' die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Gent en dat
melding er van zal gedaan worden op de
kant van de veruietigde beslissing; verwijst de zaak naar !let Hof van beroep
te Brussel; kosten ten laste van de Staat.
19 lVIei 1947. - ze kamer. - T'oorz'itter,
H. Wouters, raa(lsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. de Clippele. GeUjlcMtidencle conclusie, H. Colard, advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

19 Mei 1947,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - HOOFDZAKELIJKE DEELNEMING AAN EEN MISDRin'.VEROORDELING ALS cc J,lEDEDADER ll ZONDER
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VASTSTELLING VAN DE BESTANDDELEN VAN DEZE
DEELNEMING. VEROOBIDELING NIET WETTELIJK MET REDENEN OMKLEI!:D.

ls niet wettelijlc met 1·eaenen omlcleecl, cle
beslissing die een belclaagcle als mecleclacler vw~ een misclrijf veroo1·cleelt, zoncler het bestaan vast te stellen van cle
bestanclclelen van cleze hoofclzalcelijlce
cleelneming (1). (Grondw., art. 97.)
(SCHEPENS, T. LENOIR EN HET BEHEER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 22 Februari 1947 door
het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen;
I. Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve voorgesteld,
schending van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger veroordeelt enkel om het feit
B, a, der telastlegging als « mededader >>
te hebben gepleegd;
Dat het arrest de bestanddelen van de
deelneming niet bepaalt; dat dienvolgens
het Hof zijn toezicht niet kan uitoefenen
op de wettelijkheid der veroordeling en,
derhalve, het bestreden arrest niet gemotiveerd is ;

II. Aangaande de beslissing over de
vordering van de burgerlijke partij, Belgische Staat :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking medesleept van de beslissing
over de burgerlijke vordering ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden in de registers
van het Militair Gerechtshof, zetelende te
Antwerpen, en dat melding er van zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar het
militair gerechtshof anders samengesteld;
veroordeelt de burgerlijke partij, Belgische Staat, beheer van financien, tot de
kosten.
19 Mei 1947. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Simon. - Gelijlclniclencle conclt~sie, H. Colard, advocaat-generaal.
(1) Zie verbr., 27 November 1944 (Arr.
Verb•·., 1945, biz. 48). Raadpl. ook verbr.,
4 November 1946 (An·. Ve•·br., 1946, biz. 370;
Bull. en PASIC., 1946, I, 405).
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VERBREKING. BEVEL VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE. YONNIS VAN DE KRI,JGSRAAD EEN MINDERJARIGE VEROORDELENIJE DIE
DE VOLLE LEEFTIJIJ VAN ZESTIEN JAAR NIET
HAD BEREIKT OP DE DATUM VAN HET FEIT. VERNIETIQING.

Op cle voorziening van cle procnretw-uene,·aal, op het nitclntklcelijlc bevel van cle
Minister van jttstitie ingestelcl, vernietigt het Hot het vonnis waarbij een
lc1·ijgsraacl een betichte ve1·oorcleeld
heeft, die, ten tijcle van het teit, min
clan zestien jaar ottcl was (2). (Wetb.
v. strafv., art. 441.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN VERBREKING IN ZAKE LAENEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het rekwisitorium van de Heer procureur-generaal -bij
het Hof van verbreking, luidende als
volgt:
« Aan de Heren voorzitter en !eden der
tweede kamer van het Hof van verbreking;
>> De
ondergetekende Procureur-Generaal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij
brief van 12 Maart 1947, 5~ algemeen bestuur, eerste sectie, litt. A. P. nr 36266/19,
de Minister van justitie, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van strafvordering, hem uitdrukkelijk heeft gelast
aan bet Hof a an te geven het in· kracht
van gewijsde gegaan vonnis, dat op 2 September 1946 door de Krijgsraad te Hasselt
werd gewezen in zake Gustaaf Laenen,
zonder beroep, geboren te Westerlo de
19 Maart 1928 en wonende te Ache!,
Eind, 35;
>> Bij dit vonnis. werd voornoemde Gustaaf Laenen veroorcleeld tot drie jaar
gevangenisstraf wegens ·diefstal met braak
en beklimming van tien hennen, een haan
en 200 kilogram aardappelen ten nadele :van Laurent Peeters, in oorlogstijd,
tijdens de lichtafdemping, op een plaats
waar deze door de bevoegde overheid bevolen werd, te Ache! in de nacht van
4 op 5 en van 8 op 9 Maart 1944 ;
>> Op het ogenblik van bet feit, dat tot
deze veroordeling aanleiding gaf, had
voormelde Laenen de voile · leeftijd van
zestien jaar niet bereikt; derhalve, luidens artikel 16 der wet van 15 Mei 1912
op de kinderbescherming, diende de minclerjarige, niet v66r de krijgsraad, maar
wel v66r de kinderrechter, gedagvaard te
worden;
·
(2) Zie verbr., 3 Juli 1944 (!lull. en
1944, I, 420).

PASIC.,
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ll Daaruit volgt dat het aangegeven
vonnis in strijd met de wet werd gewezen en inzonderheid artikel 16 der wet
van 15 Mei 1912 heeft geschonden;
Om die redenen, vorclert de ondergetekende Procureur-Generaal, dat het aan
het Hof zou behagen {le vermelde beslissing van de Krijgsraad te Hasselt te
vernietig·en;
l> Brussel, de 17 Maart 1947.

» Namens de Procureur-Generaal,
de Advocaat-Generaal,
(8.)

COLARD. >>

Gezien de daarbij overgelegde stukken ;
gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, de gronden waarop.
vorenstaand rekwisitorium berust overnemende, vernietigt voorbedoeld vonnis van
de Krijgsraad te Ilasselt in zover het
Gustaaf Laenen betreft; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van bovendedoelde
krijgsraad en dat melding er van zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd vonnis.
19 Mei 1947. - 2° kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, H. Simon.
GeUjlchtidende conclttsie, H. Colard, ad- ,
vocaat-generaal.

de betwistingen in zake. huishuur, wellc
oolc het bed1·a,q weze van cle eis, is niet
van toepasS'ing wanneer de vo1·dering
van comme1·cWle aa1·d is. (Wet van

25 Maart 1876, . gewijzigd bij koninklijk besluit nr 63 van 13 Januari 1935,
art. 3, 1° en 9°, alinea 2.)
3° Om de bevoegdheid en de aanleg te be"
palen, moet het bed1·ag van een eis tot
ve1·brelcing van een htttwove1·eenlcomst
vnn een handelsfonds en dU van de eis
tot schadevm·goeding wegens sohttldige niet-ttitvoedng doo1· de htnwde1·
1:an zijn ve1·bintenissen jegens de •verhmwcle1·, worclen samengevoegcl (1).

(Wet van 25 Maart 1876, art. 23.)
(MOEYKENS,

T.

MELKERIJ

SINT-LEONARD.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 September 1944 gewezen
door cle Rechtbank' van eerste aanleg te
Brugge, zetelende in graad van hoger beroep;
Over het enig middel, schending van
artikelen 1, 2,. al. 2, 3, al. 1°, 12, 37bis
en 37te1' der wet van 25 Maart 1876, inhoudende de eerste titel van het inleidend
boek van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, gewijzigd door het koninklijk besluit nr 63 van 13 Januari 1935 betreffende de bevoegdheid en de. aanleg in
burgerlijke zaken en handelszaken, en
· betreffende het hoger beroep van .de vonle KAMER. - 22 Mei 1947.
nissen cler vre!lerechters, doorclat het be1 o DAAD VAN KOOPHANDEL. - UrT- streden vonnis, na bevestigd te hebben
clat de monclelinge huurovereenkomst op
IlATING VAN EEN HANDELSFONDS. VERLEENT
17 .Juni 1940 tussen partijen gesloteu niet
AAN DE UITBATER DE HOEDANIGHEID VAN KOOPals voorwerp had het verhuren van geMAN.
bouwen, machines, enz., maar wei' het
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. GESCHIL IlETREFverhuren van een hanclelsfoncls, het von~'ENDE HUISHUUR. BEVOEGDHEID VAN DE
nis a qu.o van de Heer vreclerechter van
VREDERECHTER. ARTIKEL 3, 1°, VAN DE
het clerde kanton Brugge del. 25 November 1942 heeft bekrachtigcl voor wat beWET VAN 25 MAAWl' 1876. BESCHIKKING
treft de verbreking van gezegde huurNIET VAN TOEPASSING WANNEER DE VORDERING
VAN COMMERCIELE AARD IS.
overeenkomst, en daarbij aan · verweerders in verbreking eeu som van 2.500 fr.
3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. EIS TOT VERBREten titel van schaclevergoeding heeft toegekend, wanneer op grond van artikeKING VAN DE VERHURING VAN EEN HANDELSFONDS. - EIS TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS
len 2, alinea 2, en 12 van de wet van
SCHULDIGE NIET-UITVOERING DOOR DE HUUR25 Maart 1876 de rechtbank van koophanDER VAN ZIJN VERBINTENISSEN. SAMENclel, en niet de vreclerechter, bevoegd was
·
om
zich uit te spreken over een eis tot
VOEGING VAN HET BEDRAG VAN DE TWEE PUNTEN VAN DE EIS VOOR DE BEPALING VAN DE ' verbreking
van een huurovereenkomst
. betreffende een handelsfonds, gepaard
.BEVOEGDHEID EN VAN DE AANLEG.
met een vordering tot schadevergoeding
1 o De ttitbating van een handelsfonds van meer dan 1.000 frank; wauneer de
ve1'leent aan de ttitbater de hoednnigvrederechter niet als bevoegd kan worheicl van lcoopman. (Wetboek van koophandel, art. 1.)
2° De betJaling van a1·tilcel 3, 1°, van de
(1) Verbr., 18 September 1930 (Bull. en
wet vnn 25 Maart 1876, gew·ijzigd bij
PASIC., 1930, I, 307); 21 Februari 1946 (A1·r.
1con1n1clijk besluit nr 63 van [3 Janttari
Verb1·., 1946, blz. 75; Bull. en PASIC., 1946,
1935, naa1· luid waarvan de V1'ederech- I, 79, en de nota, getekend R. H., onderaan
te1· in eerste aanleg kennis neemt van . dit arrest).

-167den beschouwd op grond van artikel 3,
alinea · 1, van de wet van 25 Maart
1876, daar dit artikel aan de vrederechter
aileen bevoegdheid toekent in zake landpacht, huisliuur, veepacht en garfpacht,
doch niet in zake verhuring van een handelsfonds; wanneer dus de rechtbank
van eerste aanleg, zetelende in graad van
beroep, de vrederecllter en zicllzelf onbevoegcl had moeten verklaren; en wanneer, ook indien moest aangenomen worden dat een deel van de eis van verweerders in de beyoegdlleid viel van de vrederecllter, namelijk wat betreft de verbreking van de verhuring der gebouwen, de
zaak niettemin v66r de · reclltbank van
koophandel had moeten gebracht worden,
overeenkomstig artikelen 37bis en 37ter
der wet van 25 Maart 1876 :
Overwegende dat het vonnis beslist,
zonder op dat punt te worden bestreden,
dat de op 17 Juni .1940 door partijen gesloten overeenkomst de verhuring van een
handelsfonds tot voorwerp had, de rechter door die woorden verstaande een gelleel, opgevat als instrument van een handelsbedrijvigheid, te weten de exploitatie van een melkerij, en niet, onclerscheidenlijk, de verschillende bestanddelen
welke dat geheel samenstellen ;
Dat bet . vonnis daarna vaststelt dat
aanleggers, huurders, in de exploitatie
van dat fonds aan hun verbintenissen
jegens de verwerende vennootschap, verhuurster, zijn te kort gekomen, en, door
bedrog gepleegd in de exploitatie van bet
fonds, de faam van dit laatste in opspraak hebben gebracht; dat bet, gevolglijk, de overeenkomst verbroken verklaart
ten laste van aanleggers, en deze tot
schadevergoeding veroordeelt;
Overwegende dat, volgens de voorziening, bet aldus door de rechter omschreven geschil tot de bevoegdheid behoorde
van de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat de exploitatie van een
llandelsfonds aan de exploitant de hoedanigheid toekent van koopman (art. 1
van het Wetboek van koopllandel) ;
Overwegende dat de verbintenissen,
welke de exploitant jegens diegene die
hem dat fonds in huur heeft gegeven
moet naleven, ver van een aan de handel
vreemde oorzaak te hebben, in de zin
van artikel 2, eindalinea, van bet Wethoek van koophandel, wegens de handel
zijn · aangegaan;
Dat, bijgevolg, luidens artikelen 12, 1 o,
en 13, van de wet dd. 25 Maart 1876, bet
aan de rechter onderworpen geschil tot
de bevoegdheicl van de reclltbank van
koovhandel behoorde, tenzi.i bet onder de
toepassing viel ·van artikelen 2 of 3 van
dezelfcle wet ;
Overwegende, enerzijds, dat de niet
geschatte eis tot verbreking Van de OVereenkomst, en cle.eis tot veroordeling van

aanleggers tot 5.000 frank schadevergoeding wegens schuldige niet-uitvoering
van hun verbintenissen jegens verweerders, een enige oorzaak hebben, in de zin
van artikel 23 van de wet cld. 25 Maart
1876, te weten, de lmurovereenkomst betreffencle bet fonds ; dat de bedrageu van
de twee punten van de eis dus moeten
samengevoegd worden om de b<~voegdheid
te bepalen; dat; daar dit totaal bedrag
1.000 frank te boven gaat, artikel 2 van
de wet del. 25 Maart 187G, in de zaak,
niet van toepassing is ;
Overwegende, . anderzijds, dat, .zo de
voorlaatste alinea van ai·tikel 3 van de
wet dd. 25 Maart .187G beschikt dat << de
bepalingen van bovenstaande n"" G0 tot 9o
van toepassing zijn zelfs. wanneer de vordering van commercieelen aard is ll, die
bepalingen G0 tot 9° zonder verband zijn
met l,let aan de rechter onderworpen ge' schil;
Overwegende dat dergelijke afwijking
van artikel 2 van de wet door de wetgever niet voorzien is voor de toepassing
: van de andere bepalingen van artikel 3
, en, namelij]l:, voor de toepassing van
: nr 1 vaii dat artikel, wal;trbij de geschillen ter zake huishuur bedoeld worden;
Waaruit volgt dat bet geschil, zoals bet
door het bestreden .vonnis omscbreven is,
tot de bevoegdheid van de reclltbank van
. koopbandel behoorde en dat, bijgevolg;
' het vonnis de in het middel aangeduide
' wetsbepalingen geschonden beeft;
· Om die redenen, verbreekt bet bestreden
: vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
; overgeschreven worden in de registers
i van de Rechtbank van eerste aanleg te
) Brugge en dat melding er van zal ge: maakt worden op de kant van de vernie. tigde beslissing; veroordeelt verweerders
· tot de kosten; verwijst de zaak naar de
': Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk,
zetelende in graad van hoger beroep.
22 Mei 1947. - 1~ kamer. - Voorzitte1·,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Versla,q,qe·ver, H. Fontaine. Gelijlcltl-idende
conelusie. H. Raoul Hayoit de Termicourt,
: eerste advocaat- generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele (loco Struye).
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1° MLDDEI~EN TOT VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN•--' J\IIIDDEL EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE BESLUITEN INROEPENDE.
.- BESLUITEN OP A~'DOENDE WIJZE BEANTWOORD. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.
: 2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL .DE SCHENDING VAN. EEN WETS!lEPALING INROEPENDE,
'

-168ZONDER AAN TE DUIDEN W AARIN DEZE BOHENDING BESTAAT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1 o Mist gmnclslag in teite, het miclclel een
gebTek aan antwoo1·cl op cle besl·uiten
im·oepencle clan wannee1· cleze, in cle
bestreclen beslissin,q, op afcloencle wijze
tve1·clen beantwoonl (1).
2° Is niet ontvankelijlc, het miclclel clat rle
schencUng van een wetsbepa.ling inmept,
zoncle1· aan te rl·uiclen waarin cleze schencling bestaat (2).
(AVICENNE, T. WEDUWE BRAIBANT.)
-ARREST.

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 Maart 1944 tussen partijen
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het enig middel, schending van arti.kelen 2299 en 2279 van het Burgerlijk
W etboek,_ 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis eiser in verbrekihg
afgewezen heeft van zijn eis tot teniggave van zekere meubelen en roerende
voorwerpen, om reden dat verweerster
in het bezit was van deze goederen en
dat eiser noch bewezen noch zelfs beweerd had dat hij ze verloren had of dat
ze hem ontstolen werden; wanneer eiser
in zijn besluiten had staande gehouden
dat het bezit waarop verweerster zich
beriep niet als titel kon gelclen, om reden,
onder meer, dat haar bezit tijdelijk, onzeker en verdacht was en dat zij niet
als eigenares bezat; wanneer het bestreden vonnis cUt midclel geem;zins beantwoord heeft, zoals het door artikel 97
der Grondwet er toe verplicht was, wanneer in alle geval uit de bewoordingen
van het bestreden vonnis onmogelijk
kan uitgemaakt worden of het in feite
heeft willen beslissen dat in castt het bezit waarop verweerster zich beriep noch
tijdelijk, noch onzeker, noch verdacht
was _en 'dat verweerster als eigenares
bezat, clan wel of het in rechte heeft Willen beslissen dat ieder bezit van roerencle
goecleren als titel kan gelden en de eigenclomsvorclering onontvankelijk maakt,
tenzij ingeval het bewezen is dat de goecleren verloren of ontstolen werclen; wanneer cleze clubbelzinnigheicl in de motivering aan het Hof niet toelaat zijn contrOlerecht uit te oefenen op de wettelijkheid van het vonnis en met het gebrek
aan de cloor artikel 97 der Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende clat de vorclering van aan(1) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
8 Mei 1947 (Bull~ en PAsrc., 1947, I, 191).
(2) Vaste rechtspraak. Zie namelijk verbr.,
23 Januari 1947 (Bull: en PAsrc., 1947, I, 27).

legger in verbreking er toe strekte de
verweerster te cloen veroorclelen om hem
zekere meubelen eh roerencle voorwerpen
terug te geven; clat verweerster tegenover clie vorclering de titel inriep welke
voortvloeicle uit haar bezit, doch dat aanlegger staande hielcl clat dit bezit tijdelijk, onzeker en verclacht was en dat verweerster niet als eigenares bezat; aat hij
beweerde dat die meubelen en roerende
voorwerpen, door hem gekocht, ter bewaring waren overhandigd geweest aan
zijn broeder, van wie verweerster de erfgenaam is, terwijl verweerster staande
hield dat die voorwerpen door aanlegger aan zijn broedet waren gegeven geweest;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de vordering niet verwerpt om de enige
reden dat niet aangevoerd werd dat de
voorwerpen verloren of gestolen waren geweest; dat het, na de vordering te hebben
beschouwd als een eigendomsvordering
van meubelen en ze, om gezegcle enige reclen, te hebben verworpen, ze heeft behancleld ais een op een cm:itract van bewaargeving gesteunde vorclering en ze, als zoclanig, verworpen_heeft om reden dat het
bewijs van dergelijk contract niet geleverd was;
Overwegencle clat het stelsel van minlegger, als zou verweerster geen bezit
kunnen inroepen clat als titel geldt, enkel
hierop gesteund was clat de betwiste voorwerpen door hem aan zijn broeder in
bewaring waren toevertrouwd geweest;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door de vorclering te verwerpen om de reden, namelijk, da t het aangevoerd contract van bewaargeving niet bewezen was,
terzelfclertijd, de conclusies van aanlegger beantwoord en verworpen heeft, waarbij deze betwistte dat het bezit, waarop
verweerster zich beriep, de onmisbare
voorwaarclen verenigde om ais titel te
gelden, in de zin van artikel 2279 van het
Burgerlijk Wetboek, en om, dienvolgens,
de eigendomsvorclering nit te sluiten;
clat, vercler, het midclel, voor · zover het
een gebrek aan reclenen inroept, in feite
niet opgaat ;
En overwegende dat het middel niet uitlegt waarin, voor 't overige, het bestreclen vonnis artikelen 2229 en 22'{9 van het
Burgerlijk Wetboek zou geschonclen hebben:
Dat claaruit volgt dat het middel niet
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
22 Mei 1947. - le kamer. - Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. Gelijlcluiclencle
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Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat - generaal. Pleiter,
H. Van Leynseele.

1"

KAMER.-

22 Mei 1947.

HUUROVEREENKOMST. -

PAOHT.
BESLUIT VAN 26 NOVEMBER 1940. - EERSTE
INGEBRUIKNEMING LOPENDE niJ HET IN WERKING TREDEN VAN HET BESLUIT.- VERHUURDER DE HUUR OPZEGGENDE OM PERSOONLIJK
HET. GOED TE_ BEWERKEN. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN.

lndien de eerste ingebntilcneming van een
landeigendom lopende was op de dag
van het in werking t1·eden van het beslltit van 26 Novembe1· 191,0, heejt de
door de verhmwdm· gedane opzegging,
ten einde zelf het goed te bewe1·Jcen,
slechts haa1· 1titwerlcing indien de vm·hu1t1·der, in een schrijtelijlce pachtbTiej,
zich het 1·echt had voorbehouden aan
de hltlt1", om deze reden, een einde te
stellen (1). (Besluit van 26 November

1940, artt. 1 en 2, 6°).
(GEENS., T.

RIJMENANTS.)

ARREST.

'

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 20 Juni 1944 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
uitspraak doencle in graacl vail hoger beroep;
Over het eerste miclclel, .schencling van
artikel 97 van de Gronclwet en van artikelen 1774, 1775 en 1776 van het Burgerlijk
W etboek en van artikel 5 cler wet van
10 Mei 1940 betreffencle de clelegatH\n cler
machten geclurende de oorlogstijd, doorclat het bestreclen vonnis geweigerd heeft
de opzegging gedaan, door exploot van
cleurwaarcler . Coveliers namens eiser in
verbreking, aan de verweercler op 17 December 1941 tegen de 25 December 1943,
goed te keuren en, bijgevolg, de verweercler te veroordelen de verhuurcle hofstede
te verlaten op de gestelde datum, dan
wanneer het bestreden vonnis vaststelt
clat de hofstede door eiser aan de verweerder verhuurcl is geweest op 25 December 1931 en dat, bijgevolg, de eerste
ingebruikneming· reeds een einde had genomen op 25 December 1940 en de opzegging van twee jaar gedaan op 17 December 1941 tegen 25 December 1943 voldoende
is eli uitwerking moet hebben;
Overwegende dat het _middel, voor zover
bet gegrond is op de schending van artikelen 97 van de Grondwet en 5 van de wet
(1) Sic verbr., 27 Maart 1947 (zie boger
biz. 106; Bull. en PAsrc., 1947, I, 141) en nota.

del. 10 Mei 1940, niet ontvankelijk is, omclat er niet in aangeduid is waarin die
wetsbepalingen door de recbter zouden
overtreden geweest zijn ;
Overwegende dat het middel, voor zover bet de schending inroept van artikelen 1774, 1775 en 1776 van het Burgerlijk Wetboek, in rechte niet opgaat; dat,
inderdaad, het vonnis op die bepalingen
niet steunt; dat zijn beslissing terecht gegrond is op het besluit del. 26 November
1940, waarbij die bepalingen tijdelijk gewijzigd werden; dat dit laatste besluit,
alhoewel nietig verklaard, voor tijdelijk
gelclig werd gehouclen cloor artikel 3 van
het besluit-wet del. 5 Mei 1944, en dat aan
die tijdelijke geldigheid slechts op 1 September 1944 een einde werd gesteld door
het besluit van de Regent del. 11 December daaropvolgend ;
Over het tweede middel, schending van
artikel 97 van de Grondwet, artikel 2 van
het besluit van 26 November 1940 aan-'
gaande de pachtwet, artikelen 1774 en
1775 van het Burgerlijk Wetboek, daar
het bestreden vonnis, om de opzegging geclaan door eiser nietig te verklaren, vereist
voor de toepassing van artikel 2, 6°, van
het besluit van 26 November 1940 aangaancle de uitzondering aan artikel 1
van dit besluit, dat door een schriftelijk
huurceel de verhuurder zich het recht
zou voorbehouden hebben het goed 7.elf
te bewerken of te laten bewerken door
zijn rechtstreekse afstammelingen, wanneer deze voorwaarde niet vereist is door
de tekst van artikel 2, 6°, tenzij voor de
opzeggingen gedaan v66r het einde der
eerste ingebruikneming van negen jaar en
wanneer het blijkt ui.t het bestreden vonnis dat de eerste een. einde had genomen
v66r de dag der opzegging :
·
Overwegende dat . aanlegger staande
houdt dat, in de zaak, niet wettelijk vereist was dat de verpachter zich, in een
geschreven pachtbrief, het recht tot verbreking had voorbehouden, om reden dat
de opzegging slechts betekend werd na het
verstrijken van de eerste ingebruikneming
door de pachter van de verpachte goecleren;
Overwegende dat het middel niet kali
aangenomen worden; dat uit de tekst van
bet besluit del. 26 November 1940 blijkt
dat de bij zijn artikel 2, 6°, voorziene uitzonclering van toepassing is telkens, zoals in onderbavig geval, de eerste ingebruikneming lopend was op de clag van
de inwerkingtreding van het hierboven
aangehaald besluit;
Om die redenen, verwerpt d.e voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten en tot een vergoecling van 150 frank
jegens verweerder.
22 Mei 1947. "'< 1e kamer. - Voorzittm·,
H. Soenens, eerste voorzitter. ~ Ve·rslag-
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geve1·, H. Fauquel. - Gelijlcluidende connlusie, H. Rog·er .Janssens de Bisthoven,
aclvocaatcgeneraal.
Pleite1·, H. De

Winde.
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VERANTWOORDEIMKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
GEMEENTE. - .SCHENDING VAN EEN BURGERLIJK RECHT DOOR EEN ORGAAN VAN DE GERECHTSTREEKSE VERANTWOORMEENTE. llELIJKHEID VAN DE GEMEENTE.
VOORWAARDEN.

Het college van b~trgemeeste1· en schepenen ve1·tegenwoonligt slechts lle gemeente en verplicht fleze slechts, op
r1ronrl vwn a·rtilcel 1382 vai~ het Bnrge?·Hjlc 1Vetboelc. wegens rlallen t'Ue een
b~wgedijlc ,·echt schenden, wanneer het
binnen de perlcen van zijn wettelijlce
bevoegflheden l~andelt of floo?: ello redelijlc en voo?·zichtig mens moet aanyez·ien
worden. als binnen die pe?'lcen handelenfle (1).

.

de verantwoorclelijkheid van de gemeente,
waarvan het slechts het orgaan is voor
zover het binnen de perken van zijn bevoegdheclen handelt, kan doen ontstaan;
Overwegende dat het orgaan van een
openbare macht deze slechts vertegenwoorcligt en de verantwoordelijkheid ervan enkel, op grond van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, kan cloen ontstaan, wanneer het binnen de perken van
zijn bevoegdheden hanclelt, of door elk
reclelijk en voorzichtig mens moet aangezien worden als binnen cUe perken handelende ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
vaststelt dat de daad van het college
van· burgemeester en schepenen der gemeente Boortmeerbeek, waaruit het door
verweercler geleden nadeel is ontstaan,
(( buiten de wettelijke bevoegdheclen van
dat college valt; clat dit laatste zich de
bevoegdheclen van de gemeenteraad heeft

. aangem~tigd ll;
·
Overwegende dat, alhoewel de rechter
over de grond er op wijst dat men « aan
de verweercler geen verwijt er van kan
maken clat hij zich het tussen de twee
orO'anen van de gemeente opgerezen ge(GEMEENTE BOORTMEERBEEK, T. DAELEMANS.)
schil niet aangetrokken heeft en dat hij
niet heeft nagezien of de formaliteiten
ARREST.
waren nageleefd ll, uit die vaststellingen
HET HOF; - Gelet op het bestreden nochtans niet kan worden afgeleid dat de
arrest, op 2 Maart 1944 gewezen door het betwiste daad, in de ogen van elJ;: redelijk
en voorzichtig mens, moest beschouwd
Hof van beroep te Gent ;
worden als gestelcl door de wettelijke en
Over het tweede middel, schending van bevoegcle overheid ; dat de rechter over
artikelen 1, 2, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 87, de grond, overigens, preciseert, dat de
90 tot 100 vari de Gemeentewet, van arti- verweerder (( zicll om de uiteenlopende
kelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk aclviez·en van de belanghebbende overlleW etboek, van artikel 97 van de Grondwet,
den niet lleeft bekommerd >l ;
doorclat het bestreden arrest, na te hebben
Overwegende dat llet ar.r;est, door vererkend dat het schepencollege van de volgens te beslissen clat clie daad, alhoewel
eisencle gemeente, door de daden te ver- door llet college buiten zijn wettelijke
richten welke als font weerhouden zijn,
bevoegdhe('len verricht, de ver.ailtwoorzich de bevoegdheden van de gemeente- delijkheid van de gemeente, op grond van
raad heeft aangematigd, de gemeente artikel 1382 van het Burgerlijk Wetverantwoorclelijk verklaart voor de door boek, · deed ontstaan, cle iil het middel
die fout aan verweerder veroorzaakte aangeduide bepalingen heeft geschonden;
schade, omclat « het schepencollege, als
Om clie redenen, verbreekt het bestreuitvoerend orgaan van het gemeentebe- den arrest, behoudens voor. zov()r het de
stuur, zich enigzins met dit laatste ver- tegeneis van de gemeente Boortmeerbeek
eenzelvigt, zijn clienstfouten de gemeente afwijst; beveelt clat onderhavig arrest zal
in- ·haar goecleren rechtstreeks verplich- overgeschreven worden in cle registers van
·tende ll clan wanneer een uitvoerend or- het Hof van beroep te Gent en dat melgaan v~n een gemeente, clat machtsover- cling er van zal gemaakt worden op de
schrijding begaat, buiten het kacler van kant van het gedeeltelijk vernietigd arzijn opclracht gaat en zich de bevoegd- rest; veroordeelt verweercler tot de kosheclen van een ander orgaan der gemeente ten; verwijst de zaak naar het Hof van
aanmatigt, buiten de wettelijkheid treedt beroep te Luilc
en noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
29 :M:ei 1947. - J:e kamer. - Voo1·zitter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - V erslag(1) RaadpL verbr., 31 Maart 1943 (A•·•·.
.rwve?·, H. Fauquel. - Gelijlcl!tiden~e conYei'bi·., 1943, blz. 75; Bull. en PASIC., 1943,
clu-s·ie, H. Raoul Hayoit de Term1court,
I, 117); 15 Januari en 13 November 1946 (Bull.
eerste advocaat - generaal. --:- Pleiters,
en PASIC., 1946, I, 25 en 409). Zie de nota, geHR. della Faille. d'Huysse en Marcq.
tekerid R. R., onder 'teg<mwoordig arrest in
Bull. en PASIC., 1947, I, 216) .
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OVEREENKOl\'IST. - GEBRUIK TER ZAKE.
- ARTIKELEN 1135 EN 1160 VAN HET' BURGERLIJK WETBOEK. - VEREISTE VOORWAARDEN
OPDAT ER GEBRUIK ZOU BESTAAN.
Een beding lean slechts als « gebntilc >>,
naar de zin van· artilcelen 1135 en 1160
van het B~t1·gerlijlc Wetboelc bescho1t'Wd'Wonlen en als d1tsdanig in de ove1·een7comsten van een bepaalde aard ingelijfd 'WOrden, ondanlcs het stilz'Wijgen
van deze laatste, 'Wannem· het, in de
streek, · het algemeen lcaTalcteT actnneemt van een 1·egel, die dooT allen eTlcend 'WOTdt als zijnde van toepassing,
bij gebrelc aan stTijdig beding, op de
overeenlcomsten van dezelfde aa1·d (1)·.

(N. V. USINES RIBBY, T. VAN NAEMEN.)
ARREST.

klaard zich te verbinden, en tevens datgene wat, in die zakeri, het gebruik is;
dat de wet als vaststaand houdende dat
partijen aangaande dat gebruik niet onwetend konden zijn, daaruit afieidt dat
zij, door het niet uit hun overeenkomste:ri
te sluiten, de wil hebben gehad gezegde
overeenkomsten er naar te schikken;
Overwegende dat clle stilzwijgende wil
slechts kan vermoed worden wanneer het
ingeroepen gebruik, in een bepaalde
streek, het algemeen karakter van een
regel aanneemt, welke, bij gebrek aan
strijdig beding, door allen erkend is als
van toepassing zijnde op de overeenkomsten van dezelfde aard ;
Overwegende dat de vraag of een gebruik algemeen is tot de souvereine beoordeling van de rechter over de grond
behoort;
Dat deze, in de zaak, het bestaan van
die algemeenheid niet vaststelt; dat hij
enkel verklaart. dat het aangevoerd gebruik in << de meeste wasserijen >> bestaat;
(lat clit. gebruik dus, in de gedachte van
de rechter, niet als regel geldt bij alle wasserijen; dat een derwijze beperkt gebruik
dus tegen de verweercler niet zou kunnen
worden ingeroepen tenzij het vaststond
dat partijen het gekend · hebben en zich
er aan hebben willen. onderwerpen; dat,
volgens het vonnis, dit bewijs niet geleverd werd·
Overweg~nde dat het bestreden vonnis
door in die omstandigheden te beslisse~
dat het betwist gebruik de verweerder
niet bindt, geen enkel der in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten en ·tot een vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerder.

RET HOF; - Gelet op het besteden
vonnis, op 29 December 1942 gewezen
door de Rechtbank van koophandel te
Sint-Niklaas ;
Over het enig middel, schending der
artikelen 1134, 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis na te hebb.en vastgesteld dat de beperking der aansprakelijkheid van de wasser, bij verlies
of beschadiging van het hem door de
klanten toevertrouwde stuk linnen, op de
helft der waarde van een gelijksoortig
nieuw stuk linnen van normale hoedanigheid, een algemeen gebruik is in deze bedrijfstak, niettemin weigert dit gebruik
toe te passen op. de zaak, hoewel, bij ontstentenis van afwijkende overeenkomst,
het gebruik de wet der partijen vormt en
tloor de rechter c}ient toegepast zolang
29 Mei 1947. - 1• kamer. - Voo1·zitte1',
het niet gewijzigd is :
H. Soenens, eerste voorzitter. - Ve1'slagOverwegende dat, luidens artikel 1135 ge1!61', H. Fauquel. ~ Gelijlcluidende convan het Burgerlijk W etboek, << de over- ' clttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
eenkomsten verbinden niet alleen tot het- :. eerste advocaat- generaal. Pleite1·s,
geen daarin is uitgedrukt, maar ook tot HH. Veldekens en Marcq.
al cle gevolgen die .door... het gebruik ...
aan de verbintenis, volgens haren aard,
worden toegekend >> ; dat men dus, bij de
verklarinr; van de overeenkomsten, deze,
1" KAMER. - 29 Mei 1947.
zoals artlkel 1160 van hetzelfde wetboek
het voorziet, moet « aanvullen met de
daarbij gebruikelijke bepalingen, al zijn 1° EED. - AANVULLENDE EED. - PERSOONLIJKE V!J:RSCHIJNING VAN DE PARTIJEN. deze er niet in uitgedrukt >> ;
MAATREGELEN VERSCHILLEND NAAR HUN
Overwegende dat die wetteksten op het
VORM EN NAAR HUN WETTELIJKE UITWERKpostulaat steunen clat de toestemming van
SELS.
.
de contracterende partijen, zonder welke
er geen geldig uit overeenkomst ontstaan· 2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. PERSOONLIJKE VEHSCHIJNING VAN DE PARbeding bestaat, als voorwerp heeft gehad
TIJEN. VERKLARING VAN EEN PARTIJ
dat waartoe zij uitdrukkelijk hebben verAUTHENTIEK VASTGESTELD. - ONDER lf.ED
AFGELEGD. - KAN GEEN BEWIJS NOCH ELE(1) Zie de nota, getekend R. H., onder tegenMENT VAN BEWIJS UITMAKEN TEN BATE VAN
woordig arrest in Bull. en PAsw., 1947, I, 217.
DE PARTIJ DIE DE VERKLARING AFLEGT,

-1721° De opdracht 1!an cen aanvnllende eed
en cle persoonlijlce ve1·schijn·ing van cle
pa1·tijen
zijn
onde·rzoelcsmaatreyelen
die verschillen naar h1m vonn en naa1·
h1tn wettelijlce 1titwedcsels. (Burgerlijk

Wetboek, artt. 1366 tot 1368; Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, art. 119
en 428.)
2° .De ct1tthentielc vastgestelde ve·rklaring
van een pa1·tij, in cle loop van een bij
artilcel 119 van het W etboelc van b1t1'.oedijlce rechtspleging voorz·iene onde1·zoeksmaatre{fel, kan een bewijs of een
element van bewijs 1titmalcen van een
te.oen deze pa;rf-ij aanyevoenl feit of
uitgedrulcte
acmspractlc. Daarentegen
lcitn zij, zelfs oncler eell afyelegcl, geen
bewijs noch element van bewijs 1titmalcen van een aanspraalc van cle partij,
clie cle verlclarinrJ aflegt, tegen cle anclere
part-ij (1) en (2).
{DE DONCKER, T. DE DONCKER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 Mei 1944 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
Over de twee middelen samen, het
eerste, schenclirig van artikelen 1315, 1316,
1357, 1366, 1367 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis eiser
1n verbreking veroordeeld heeft tot het
betalen van een deel der gevorderde som,
zich steunende op verklaringen van de
verweerders, afgelegd onder eed ter gelegenheid van hun persoonlijke verschijniug welke de rechtbank bevolen ·had,
zonder voorafgaandelijk, door een afzon:derlijke beslissing vastgesteld te hebben
dat de voorwaarclen gesteld door artikel 1367 van het Burgerlijk W etboek om
een bijkomende eed op te dragen ter zake
voorhanden waren; het tweede, schencUng
van artikelen 1341, 1347, 1349, 1353 van
het Burgerlijk W etboek, doordat, moest
men het bestreden vonnis begrijpen in
clie zin dat het, in de onder eed afgelegde
verklaringen van de verweerders, een
vermoeden gezien heeft clat een begin van
schrifteli.ik bewijs vollecligde, deze beslissing het begrip vermoeden zou miskend hebben, daar een vermoedel'l slechts
in voorbestaande gegevens gevonden kan
worden en niet in de verklaringen van de
partij in wiens voordeel zij aangehaald
worden :
·
Overwegende dat, uit het bestreden vonnis en uit de regelmatig tot staving der
voorziening overgelegde stukken van de
(1) en (2) Zie de nota 1 en de nota 2, ondertekend R. H., onder tegenwoordig arrest in
Bull. en PAsrc., 1947, I, 219.

rechtspleging, blljkt dat de rechter, na de
verweerders in verbreking te hebben toegelaten het bewijs te leveren van· zekere
feiten, d:it cloor alle rechtsmiddelen, getuigenis daarin begrepen, op 31 Maart 1944
de persoonlijke verschijning van de partijen heeft bevolen, overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging; dat partijen op 21 April
1944 v66r de rechtbank persoonlijk verschenen en de eed afiegden, en dat van
hun verklaringen proces-verbaal werd opgesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na te hebben vastgesteld dat er, tot staving van de eis der verweerders, een begin van bewijs c}oor ·geschrift bestaat, bee
slist dat de verklaringen door de verweerders, bij · het verschijnen van de partijen,
onder eed gedaan, een aanvullende eed
uitmaken, die, samen met het begin van
bewijs door geschrift, van de gegrondheicl van de eis der verweerders doet
blijken, tot het bedrag door het vonnis
bepaalt;
Overwegende dat de rechter aldus twee
maatregelen van onderzoek met elkander
heeft verward, welke verschillen naar
hun vorm en naar hun wettelijke uitwerksels, te weten de persoonlijke verschijning van de partijen, voorzien bij
artikel 119 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, en het opdragen van
een aanvullende eed aan de partijen op
een of meer bepaalde feiten, overeenli:omstig artikelen 1357, 2°, 1366 tot 1368 van
hct Burgerlijk W etboek;
Overwegende dat de verklaring van een
partij, gedaan bij het door artikel 119
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging voorzien 'onderzoek, mogelijl;: een
bewijs of een element van bewijs :uitmaakt - zoals een bekentenis of een begin van bewijs door geschrift - van cen
aangevoerd feit of tegen deze partij uitgedrukte aanspraak, doch niet wettelijk
als een bewijs of een element van bewijs
zou knnnen beschouwd worclen van een
aangevoerd feit of van een aanspraak nitgedrukt door de partij zelf clie de verklaring afiegt tegen de andere partij, zelfs
inclien die verklaring onder eed geschiedt;
vVaaruit volgt clat het bestreden vonnis,
door uitspraak te cloen zoals het deed,
de in het tweede middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; be1reelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers van de Rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen en dat melding er van zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders tot de kosten; verWijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen.

-17329 Mei 1947. - 1e kamer. - Voo1·zUter,
H. Soenens, eerste voorzitter. - Verslag,qever, H. Louveaux. Gelijklttidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt.
- Pleiter, H. Van Leynseele. ·
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Juni 1947,

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER VAN EEN
MISDAAD NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANIL - GEEN VOORAFGAAND ONDERZOEK. WETTELIJKHEID.
De wettelijlcheid van een beschilcking,
waanloor de raadlcamer, ·ve1·zachtende
omstancUgheden aannenwncle, de van
misdaad betichte ,pe1·soon naa1· de correctionele rechtbank verwijst, hangt
niet at van het bestaan van dam· de
onderzoelcsrechte1· ve1Yichte daden van
onderzoelc (1). (Wet van 23 Augustus

1919, art. 3.)
(VOGEL.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
anest, op 11 Februari 1947 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste midclel, afgeleid hieruit
dat de medebetichte, buiten eisers weten,
zich erbij be1mald heeft op de factm·en
fiscale zegels te piakken en deze te vernietigen :
Overwegende dat dit middel uitsluitend
op feitelijke beschouwingen steunt die
aan het toezicht van het Hof ontsnappen;
Waaruit volgt dat het niet ontvankelijk is;
~
Over het tweede middel, afgeleid hieruit dat er eigenlijk geen onderzoek is
geweest, daar de onderzoeksrechter zich
erbij bepaald heeft v66r de raadkamer, en
tlit in criminele zaken, verslag nit te brengen :
Overwegende dat ·artikel 3 .van de wet
van 23 Augustus 1919 de wettelijkheid van
de beschikking, waarbij de raadkamer,
verzachtende
omstandigheden
aannemende, de betichte naar de correctionele
rechtbank verwijst, niet doet afhangen
van het bestaan van door de onderzoeksrechter verrichte daden van onderzoek;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid hieruit
dat noch het vonnis noch het arrest preciseren of de aanlegger veroordeeld is

hoofdens valsheid of hoofdens medeplichtigheid;
Overwegende dat de aanlegger naar de
correctionele rechtbank verwezen werd
hoofdens valsheid en gebruik van valse
stukken om « de inbreuk uitgevoerd te
hebben of om aan haar uitvoering rechtstreeks medegewerkt te hebben n ; dat het
vonnis de betichting bewezen verklaart;
Dat het bestreden arrest beslist dat de
door de eerste rechte.r vaststaand verklaarde feiten bewezi:m zijn, alzo aanduidend dat de aanlegger veroordeeld
·wordt als dader van de valsheid en van
het gebrnik er van, en niet als medeplichtige;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat;
Voor 't overige, overwegende dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de uitgesproken veroordelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de
kosten.
2 Jnni 1947. - 2 6 kamer. - Voo1·zitter
en verslaggever, H. Fauquel, voorzitter.
---: Gelijlclttidende conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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2 Juni 1947,

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR HET
BEHEER VAN FINANCif~N, VERYOLGENDE PARTIJ.
- GEEN BETEKENING. - VOORZIENING NIET
ON'l'VANKELIJK.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MISDRIJF GESTRAFT MET HOOFDGEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE. - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. GEEN HOGER BEROEP DOOR RET BEHEER. HOGER BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE. - 0NTVANKELIJKHEID.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MISDRIJF GESTRAFT MET HOOFDGEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE. - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID. VERNIETIGING OP RET ENKEL HOGER BEROEP
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE. -TOT ZICH
TREKKEN VAN DE ZAAK. - VONNIS OVER DE
GllOND OP DE VORDERING VAN RET BEHEER EN
DEZE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
1° Is niet ontvanlcelijlc, de voorziening van
h'et beheer van financien, veTvolgende
pa1·tij, die niet betelcend werd aan de
partlj tegen wellce ze ge1·icht is (2).

(Wetboek van strafvor.dering, art. 418.)
(1) Zie verbr., 6 Mei 1942 (Arr. Vm·br., 1942,
biz. 49; Bull. en PASIC., 1942, I, 112. Zie de
nota 3, biz. 113).

(2) Sic verbr., 13 November 1946 (Bull. en
PA.src., 1946, 1, 409).

-1742o Wanneer de C01Tectionele 1·echtbank
zich onbevoegcl heett ve1·klaard om kennis te nemen van, de ve1·volging wegens
een inbrenk op de wetten op de do~tanen
en accijnzen met hoofdgevangenisst1·af
en met geldboete gest?'aft, maakt het gebrek ·aa;n, voorzierwnu in hager beroep tegen clit vonnis vanwege het beheer, het
hager be·roep va·n het OlJenbaa·r ministerie niet onontvanlcelij k (1). (Wetboek

van strafvordering, artikel 202 [wet van
1 Mei 1849, art. 7]; wet van 26 Augustus
1822, artt. 208 en 247).
3° H et hot van be1'0ep bij hetwellc, op het
enkel hogm· be1·oep van het openbaa1·
ministe1'ie, aa;n,hangig werd gemaakt
. een vonnis van onbevoegclheid, ~titge8p1'07cen op ve1·volging van een inb1·e~tk
np cle wetten · betreffencle de clo1tanen
en aceijnzen, met hoofcl.qevangenisstraf
en met gelclboete gestraft, moet, indien
het clit vonnis ve1·n·ietigt, cle gmnd van
cle zaak tot zich t1'ek7cen, en ~titsp1·aak
doen zowel op cle vordering van het behee·r als op cleze van het openbaar ministerie (2). (Wetboek van strafvorde-

ring, art. 215; wet van 26 Augustus
1822, art. 247.)
(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK
EN BEHEER VAN FINANOIEN, T. OTTO.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 Januari 1947 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorziening ingesteld door het beheer van financien, vervolgencle partij, aan de partij tegen welke
ze gericht is niet schijnt betekend te zijn
geweest; dat ze dus niet ontvankelijk is
(Wetboek van strafvordering, art. 418);
Betreffende de voorziening van het
openbaar ministerie :
Over het middel van ambtswege, scherrcling van artikelen 202 van het Wetboek
van strafvordering, 208 en 247 van de wet
van 26 Augustus 1822 :
Overwegende dat de verweerder v66r de
Oorrectionele Rechtbank te Neufch1Ueau
gedagvaard werd, ten verzoeke van het
beheer van financH\n, wegens sluikinvoer
van een autorijtuig en van waren die het
vervoerde, inbreuk welke gestraft wordt
met hoofdgevangenisstraf en met gelclboete;·
Overwegende dat deze rechtbank zich
onbevoegd heeft verklaard omdat uit de
(1) Zie de nota's 2 en 3 onder verbr., 16 December 1940 (Bull. ·en PAsrc., 1940, I, 319);
vergel. verbr., 25 Juni 1934 (ibid. 1934 I
337)..
' '
' '
. (2) Arg. verbr., 12 April 1921 (Bull. en
PAsrc., 1921, I, 319) en nota 3.

stukken van het dossier blijkt dat de betichte militair is;
Overwegende dat het openbaar ministerie alleen tegen clit vonnis hager beroep
lweft ingestelcl ;
Overwegende dat het bestreden arrest
clit hager beroep niet ontvankelijk verklaart om reden dat het gebrek aim boger
beroep vanwege het beheer van financien,
bij toepassing van artikelen 208 en .247
van de wet van 26 Augustus 1822, de nietontvankelijkheid van het hager ·beroep
van het openba ar ministerie medesleept ;
· Overweg·ende dat, uit het enig feit dat
het beheer geen hager beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van onbevoegdheicl in zake geveld, men niet mag aileiden dat het beheer over zijn vordering
een dueling zou getroffen hebben of dat
het afstand er van zou gedaan hebben;
Dat de~e onthoucling, voor het beheer,
noch het vermogen uitsluit zijn vordering
v66r. een andere rechtsmacht te vervolgep.,
noch zijn inzicht ze · er v66r te brengen;
Overwegende dat het hager beroep van
de procureur · des Konings ertoe strekte,
benevens de wij ziging van de beslissing
van orrbevoegdheid, de veroordeling te bekomen van betichte tot de straffen waarvan het aan het openbaar ministerie toebehoort cle toepassing te vervolgen;
Overwegende, weliswaar, dat de vordering van het openbaar ministerie, krach·
tens artikel 247 van de wet van 26 Augustus 1822, ondergeschikt zijnde aan deze
van het beheer van financien, het hoofdzakelijk tussen dit beheer en de betichte
is dat de vraag nopens de schuld moet behandeld worden, derwijze dat de rechter
over de grand de straffen waartoe de vorclering van het openbaar ministerie strekt,
slechts mag toepassen, inclien de betichte,
op de vervolging van het beheer, aan de
inbre}Ik schuldig is verklaard;
Overwegende echter clat het gebrek aan
hager beroep van het beheer de toepassing van deze regel niet belet ;
Overwegende, inderdaad, dat krachtens
artikel 215 van het Wetboek van stntfvordering, indien het hof van beroep de
beslissing van onbevoegdheid te niet deed,
het over de grand moest statueren; dat
cleze bepaling niet beperkend is en dat ze
geen enkel onderscheid maakt naargelang
van de partij waarvan het hager beroep
uitgaat, dat de kennisneming van de zaak
aan de rechter in hager beroep opdraagt;
cTat daaruit volgt, dat in cas~t, indien het
hof van beroep de beslissing van onbevoeg·dheicl op het verhaal van het openbaar ministerie te niet deed, het, zoals de
eerste rechter het had moeten doen, ten
grande moest statueren zowel op de vordering van het beheer van financien, als
op deze van het openbaar ministerie ;
Overwegende dat daaruit volgt dat, noch
de regel nopens de ondergeschiktheid van

